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«سختترین کنکور تجربی قرن»
راستش هیچ جملهای بهتر از جمله باال رو نمیتونستم برای شروع صحبتم با شما انتخاب کنم .امسال سختترین کنکور تجربی تاریخ برگزار شد و
تصووور لیلیها از کنکور تغییر کرد .بگذریم از اینکه لیلیها میگفتند ماز سووختهک کنکور وسووونهز ماز زیادی مفهومی سوووال میدو و کنکور اینطور
نیسووتز و لیلی فر های دیگه  ...بگذریمز اما ما همیشووه ی

وعدو به شووما دادیمو وعدو مباب!تز و یای فرومون بودیم و هسووتیمو فتی اگه

سختترین کنکور تجربی قرن برگزار بشه .با اینکه کنکور امسال برای لیلیها بسیار سخت بودو اما برای دانشوموزانی که در وزمونهای ماز شرکت
کردندک ونچنان هم سخت نبود (به جز چند سوال لارج از کتاب درسی و ت!ریباً غلط کنکور).
راستی سالمز
لوب فاال چیکار میشه کرد؟ برای کنکور فتی اگه سختترین کنکور قرن هم که باشه چه کاری میشه کرد؟
لوب چند تا راو وجود دارو :راو اولک راو همهمه :یعنی برید همه کتابهای کم

درسیک همه جزواتک همه وزمونهای وزمایشی و  ....رو بررسی کنید

تا بتونید درصد باالیی در زیستشناسی کسب کنیدز
راو دومک راو میانبر :در وزمونهای ونالین ماز شرکت کنید و و!ط نزدی

به  1500ت ست وزمونهای ماز که در طول ی

سال تح صیلی منتهی به کنکور

برگزار میشه به همراو یاسخنامههای کامل این تستها بررسی کنید تا بتونید درصد باالیی در زیستشناسی کنکور کسب کنیدز
لوب در نگاو اول به کدوم راو اعتماد میکنید؟ طبیعتاً فس میکنید غیرممکنه که  1500ت ست ماز به اندازو اون راو «همهمه» و فتی بی شتر از اون
راو بتونه به شما کم

کنهز و ما هم بهلاطر همین هر سال وایل مباب!ت براتون ومادو میکنیم.

در این وایل به شما ثابت می شه که در کنکور سرا سری ام سال فتی بدون مبالعه کتاب در سی و و!ط با برر سی ت ستهای ماز و یا سخ ت شریحی
اونهاک میتونسووتید  94درصوود سووواال ت کنکور رو به رافتی فل کنیدو اما باز هم ممکنه وکر کنید این و!ط ی
همین االن چند صفحه اول این وایل رو مبالعه کنیدو قبل از بررسی هر سوال کنکور ی

ادعاسووتک اگر اینبور وکر میکنید

یا چند سوال از وزمونهای ماز رو با ذکر ودرس قرار دادیم

و بعد از اینکه سوال و یاسخ ماز رو مبالعه کردیدک سوال کنکور رو فل کنیدز اما جواب به چند سوال:
 -1از کجا مبمئن ب شیم که این سواالت دقی!ا همون سواالت وزمون های ماز ه ستن؟ لوب اول اینکه ودرس سوال و وزمون رو جلوش نو شتیم و
میتونید از کسانی که در طول سال در وزمون ماز شرکت کردند بپرسیدک وایلهای وزمونهای سال گذشته رو بررسی کنید و ببینید این سواالت بودو
یا نهز از طرویک اگه کنکوری  1400یا  1401ه ستیدک لیلی از این سواالت در وایل تی
برید تی

و

و

شما قرار داروک برید و برر سی کنید (بهطور مثال همین االن

تابستانیک وصل  4دهم و سوال و یاسخ مربوط به اسفنج رو نگاو کنید و با سوال کنکور سراسری مباب!ت بدیدز

 -2چرا سال گذشته مباب!ت ماز با کنکور  100درصد بودک اما امسال شدو  94درصد؟ لوب همونبور که قبعا میدونید و شنیدیدک در کنکور سراسری
ام سال چند سوال غلط و بر ا ساس کتاب در سی نظام قدیم طرح شدو بود که ییشبینی این سواالت و این طرز وکر طراح کنکور برای ماز م!دور
نبودززز اما مبمن با شید ک سانی که ام سال زی ست کنکور رو باالی  90در صد زدن جز برترینهای ک شور ه ستندو یعنی دانشوموزان مازی با در صد
باالی  90هم لیلی از ب!یه جلوتر هستند.
 -3با توجه به سختی کنکور امسالک راوکار ماز برای کنکور  1400چیه؟ لوب با توجه به کنکور امسالک قرارو سه ویژگی جدید به وزمونهای ماز اضاوه
بشه:
الف) تی

و

تاب ستانی :ی

بان

میکنه کامال از ب!یه جلو بیفتید و تمام نکات

ت ست کامل از ور شیو وزمون های سال گذ شته ماز که به شما کم

یرتکرار سووال گذشووته رو یاد بگیرید و برای امسووال بتونید نکات بیشووترک جدیدتر و مفهومیتری رو یاد بگیرید .تی
التیار همه دانش وموزانی که در وزمون ماز قرار گروتند قرار میگیروز اطالعات بیشتر در لین

و

تابسووتانی بهطور رایگان در

روبهرو ()https://biomaze.ir/news/16

ب) ایستگاو  99در یاسخنامه وزمونهای ماز :همانبور که میدونید وزمونهای ماز همیشه کاملترین یاسخنامه و درسنامه رو داشتهو امسال قصد
داریم با توجه به سختی و مفهومیبودن زیاد کنکور 99ک ی

ای ستگاو  99به یا سخنامه وزمونها ا ضاوه کنیم و در این ای ستگاوک مبالبی که افتمال

طرح تست مفهومی ازشون زیاد هست رو بیشتر بشکاویم تا همه نکات مفهومی که به سختی از کتاب درسی قابل برداشت هستند (و نیستندز) رو
بهتون یاد بدیمز
ج) شووکلوزمون :در سووال تحصوویلی گذشووته ما و!ط ی

مرفله شووکلوزمون برگزار کردیم (فدود  10روز قبل کنکور) و هر دو سوووال شووکلدار کنکور

سرا سری از سواالت شکلوزمون بودند .با توجه به اهمیت بی شتر شکلهای کتاب در سیک ام سال شکلوزمونهای متعددی در طول سال برگزار
لواهیم کرد تا با لیال رافت به  100درصد نکات همه شکلهای کتاب درسی مسلط بشیدز
و اما نکته یایانیو وایل مباب!ت ریاضی ماز با کنکور ( 99هم ریاضی رشته تجربی و همه رشته ریاضی) تا  10شهریور منتشر میشه و برای کنکور 1400
ما به صورت رسمی به شما این قول را میدهیم که عالوو بر زیست شناسی در تمامی دورس رشته ریاضی و تجربیک مباب!ت بیش از  80درصد را
لواهیم داشت.
ماز و!ط ی

وزمون نی ستو همی شه تالش کردیم و لواهیم کرد که ی

دانشوموز کنکوری با صر

کمترین هزینه و زمانک به بهترین نتیجه برسه

و به این راو ادامه لواهیم داد ...

به امید موو!یت شما در همه وزمونهای زندگیتونز
دیارتمان زیستشناسی ماز –  7شهریور 99
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آزمون  1پروژۀ جمعبندی سوال 12

چند مورد ،برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
«در لولۀ گوارش انسان ،هر بنداره (اسفنکتر) »..................
الف -در خط وسط بدن قرار گرفته است.
ب -فقط در هنگام عبور مواد غذایی باز میشود.
ج -توسط رشتههای عصبی خودمختار ،عصبدهی میشود.
د -توسط خارجیترین الیۀ ماهیچهای در دیوارۀ لولۀ گوارش ایجاد شده است.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

ب) بندارۀ ابتدای مری در فاصلۀ زمانی بین بلعها بسته است و از ورود هوا به مری جلوگیری میکند .هنگام بلع ،دیوارۀ ماهیچهای حلق منقبض
میشود و حرکات کرمی آن ،غذا را به مری میراند .بندارۀ ابتدای مری ،شل و غذا به مری وارد میشود.
بندارۀ انتهای مری برای خروج گازهای بلعیده شده با غذا (بادگلو) نیز شل میشود .پس بندارۀ انتهای مری هم برای عبور مواد غذایی
و هم در زمان خروج بادگلو باز میشود.
ج) بندارۀ ابتدای مری و بندارۀ خارجی مخرج از نوع مخطط است؛ در نتیجه توسط رشتههای عصبی پیکری ،عصبدهی میشوند .البته بندارۀ
ابتدای مری به صورت غیرارادی (انعکاسی) باز میشود؛ در حالی که بندارۀ خارجی مخرج به صورت ارادی باز میشود.

به نظرم طراح کنکور توی آزمونهای ماز بوده و این سوال رو دیده و با ایدهاش حال کرده  .......................منظورم اینه که ما توی آزمون
گفتیم همۀ بندارههای لولۀ گوارش تحت کنترل اعصاب خودمختار نیستن چون بعضیهاشون از ماهیچه اسکلتی هستن و دقیقاً همین گزینه هم
توی کنکور اومده و جواب سوال کنکور هم هست ..........
کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
« در انسان .................... ،ماهیچههای حلقوی (اسفنکترهای) لولۀ گوارش ،فقط » ...................

(کنکور سراسری )99

 )1بعضی از – یاختههای تک هستهای دارند.
 )2همۀ – هنگام عبور مواد از انقباض رها میشوند.
 )3همۀ – تحت تأثیر بخش خودمختار دستگاه عصبی قرار دارند.
 )4بعضی از – در شرایط خاصی ،مواد غذایی را با سرعت به سمت دهان میرانند.

ماهیچههای حلقوی موجود در بندارههای لولۀ گوارش میتوانند از نوع ماهیچۀ اسکلتی باشند مانند بندارۀ خارجی مخرج.
پاسخ :گزینۀ 3
ماهیچههای اسکلتی تحت تأثیر بخش پیکری دستگاه عصبی هستند.
مرحلۀ  15آزمون ماز سوال 19

کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«بهطور طبیعی ،بخشی از  ..................چشم انسان».................. ،

 )1پردۀ سفیدرنگِ -توسط مایع زاللیه تغذیه میشود.
ن -سطح جلوییِ عدسی را میپوشاند.
 )2بخش رنگی ِ
 )3ماهیچۀ عنبیۀ -توسط اعصاب خودمختار کنترل میشود.
ی شبکیۀ -با جسم مژگانی در تماس هستند.
 )4یاختههای عصب ِ
پاسخ :گزینه  -112( 2سخت -مفهومی)
عنبیه بخش رنگین چشم درپشت قرنیه است که در وسط آن سوراخ
مردمک قرار دارد .همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،بخشی
از عنبیه ،سطح جلویی عدسی را میپوشاند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1صلبیه ،پردهای سفید رنگ ،محکم و قرنیه پردۀ شفاف جلوی
چشم است .زاللیه تغذیۀ قرنیه را انجام میدهد نه صلبیه!
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 )3در عنبیه دو گروه ماهیچۀ صاف ،تنگکننده و گشادکنندۀ مردمک قرار دارند .این ماهیچهها همگی تحت کنترل اعصاب خودمختار
هستند.
ی شبکیه تماسی ندارد
 )4همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،جسممژگانی با یاختههای عصب ِ

پیشبینی تا این حد دقیق که دقیقاً نکتۀ مدنظر طراح رو توی گزینههای سوال بیان کنی و همون بشه سوال کنکور ! 99
کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر ،نامناسب است؟
« عدسی چشم انسان به وسیلۀ رشتههایی به بخشی متصل شده است که  .....................دارد».

 )1به ساختار رنگین چشم اتصال
 )3با داخلیترین الیۀ چشم تماس

(کنکور سراسری )99

 )2با جزیی از دستگاه عصبی محیطی ارتباط
 )4در مجاورت مایع مترشحه از مویرگها قرار

گزینۀ  3عدسی چشم انسان به وسیلۀ تارهای آویزی به جسم مژگانی متصل
است .جسممژگانی همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،با شبکیۀ
(داخلیترین الیه) تماسی ندارد .جسممژگانی با مشیمیۀ (الیۀ رنگین) اتصال
داشته و چون دارای ماهیچۀ صاف است تحت کنترل اعصاب خودمختار قرار
دارد .در ضمن زاللیه نیز در مجاورت جسم مژگانی قرار میگیرد.

مرحلۀ  23آزمون ماز سوال 3
در بدن انسان ،مجرای لنفی چپ برخالف مجرای لنفی راست چه مشخصهای دارد؟

 )1لنف را به سیاهرگ زیرترقوهای تخلیه میکند.
 )3لنف خارجشده از کولون پایینرو را دریافت میکند.

 )2از سطح جلویی قلب عبور میکند.
 )4از سطح پشتی سیاهرگ زیرترقوهای عبور میکند.

پاسخ :گزینه  -104( 3سخت -مفهومی)
همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،مجرای لنفی چپ در انسان ،لنف خارجشده از کولون
پایینرو را دریافت میکند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،مجرای لنفی چپ و راست هر دو لنف را به سیاهرگ
زیرترقوهای (چپ و راست) تخلیه میشوند.
 )2همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،مجرای لنفی چپ از سطح پشتی قلب عبور میکند.
 )4همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،مجرای لنفی چپ و راست هر دو از سطح پشتی
سیاهرگ زیرترقوهای عبور میکنند.
قطر و طول مجرای لنفی چپ بیشتر از مجرای لنفی راست است.

مرحلۀ  1پروژۀ جمعبندی سوال 46
کدام عبارت ،دربارۀ اندامهای لوبیاییشکلی که در طرفین ستون مهرهها و پشت شکم قرار دارند ،صادق است؟

 )1هر کدام توسط بیش از دو دنده محافظت میشود.
 )2هر دو فاصلۀ یکسانی تا مفصل گوی و کاسهای ران دارند.
 )3تحلیل بیش از حد چربیبدن میتواند سبب جابهجایی آنها شود.
 )4هر کدام به اندازۀ یک مشت بسته هستند و توسط پردهای سفیدرنگ احاطه شدهاند.
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پاسخ :گزینه  -105( 3آسان -مفهومی)
بررسی سایر گزینهها:
 ) 2به علت موقعیت قرارگیری و شکل کبد ،کلیۀ راست قدری پایین تر از کلیۀ چپ واقع است؛ بنابراین کلیۀ راست به مفصل گوی و کاسهای
ران نزدیکتر است.

نیاز به توضیح هست؟
کدام عبارت در ارتباط با انسان نادرست است؟

(کنکور سراسری )99

 )1فاصلۀ کلیۀ راست تا مثانه بیش از فاصلۀ کلیۀ چپ تا مثانه است.
 )2تعداد لوبهای شش راست بیش از تعداد لوبهای شش چپ است.
 )3به هنگام دم ،نیمۀ چپ دیافراگم پایینتر از نیمۀ راست آن قرار میگیرد.
 )4قطر رگ لنفی نیمۀ راست که به سیاهرگ زیرترقوهای میپیوندد ،کمتر از قطر رگ مشابه در نیمۀ چپ است.
پاسخ :گزینۀ1
کمتر است.

کلیۀ راست به دلیل شکل و موقعیت کبد کمی از کلیۀ چپ ،پایینتر است؛ بنابراین فاصلۀ آن تا مثانه نسبت به کلیۀ چپ

آزمون  10پروژۀ جمعبندی ماز سوال 25
هر جانوری که  ..................دارد ،قطعاً فاقد  ..................میباشد.
 )1بیش از یک طناب عصبی  -گوارش درونیاختهای

 )2حفرۀ گوارشی – دستگاه عصبی مرکزی

 )3معدۀ چند قسمتی  -کیسههای هوادار

 )4تنفس آبششی – قلب پشتی

پاسخ :گزینه  -102( 3آسان -ترکیبی)
بررسی سایر گزینهها:
 )1پالناریا در د ستگاه ع صبی مرکزی خود ،یک مغز و دو طناب عصبی دارد .در کی سۀ گوار شی آن ،ابتدا گوارش برون یاختهای و سپس ،گوارش درون یاختهای
انجام میشود.

مرحلۀ  6آزمون ماز سوال14

سامانۀ دفعی نفریدی در کرم خاکی برخالف سامانۀ دفعی در پالناریا چه مشخصهای دارد؟

 )1در انتهای نفریدی مثانه وجود دارد.
 )3بهطور کامل توسط مویرگ احاطه شده است.

 )2در دو انتها باز است.
 )4کار اصلی آن ،دفع آب اضافی است.

پاسخ :گزینه  -105( 2سخت -مفهومی)
نفریدی لولهای است که با منفذی به بیرون باز می شود .نفریدی دو نوع است :پروتونفریدی که در پالناریا دیده میشود و متانفریدی که در
بیشتر کرمهای حلقوی نظیر کرمخاکی و نرمتنان دیده میشود .نفریدی در پالناریا دارای یک سر باز و یک سر بسته است ولی در کرمخاکی،
نفریدی در دو انتها باز است.
بررسی سایر گزینهها:
 )4بیشتر بی مهرگان دارای ساختار مشخصی برای دفع هستند .یکی از این ساختارها نفریدی است که برای دفع ،تنظیم اسمزی یا هر دو به
کار میرود .کار اصلی سامانۀ دفعی پروتونفریدی در پالناریا ،دفع آب اضافی است.

برای حل این سوال به دو مولفه نیاز داشتید )1 ،پالناریا و کرم خاکی نفریدی دارد )2 .پالناریا حفره گوارشی دارد! هر دو تا نکته رو از سواالت
آزمون ماز برات هایالت کردم اونا رو بخون و بعد تست کنکور رو با خیال راحت بزن!

صفحه 6
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کدام عبارت ،فقط دربارۀ بعضی از بیمهرگانی صادق است که نوعی نفریدی دارند؟

(کنکور سراسری )99

 )1به کمک یاخته و یا بخشی از آن ،اثر محرک را دریافت مینمایند.
 )2به منظور تنظیم فشار اسمزی بدن خود ،از کریچههای انقباضی استفاده میکنند.
 )3ساختاری جهت بستن منافذ موجود در ابتدای لولههای منشعب و مرتبط تنفسی دارند.
 )4یاختههای حفرۀ گوارشی آنها ،ذرههای مواد غذایی را از طریق فاگوسیتوز دریافت میکنند.
پاسخ :گزینۀ 4پالناریا و بیشتر کرمهای حلقوی نظیر کرمخاکی و نرمتنان سامانۀ دفعی دارای نفریدی دارند .پالناریا دارای حفرۀ گوارشی
است .یاختههایی در این حفره ذرههای غذایی را با ذرهخواری (فاگوسیتوز) دریافت میکنند.
مرحلۀ  24آزمون ماز سوال5

نوعی تنظیمکنندۀ رشد گیاه که در تمایز کال و چیرگی راسی نقش دارد ،بر روی جوانههای  ...............در مقایسه با هورمونی که
سبب  ...............میشود ،اثر متفاوتی دارد.

 )1جانبی -رشد جهتدار ساقه به سمت نور
 )3راسی -شادابی میوهها و برگهای گیاه

 )2راسی -کاهش طول یاختههای نگهبان روزنه
 )4جانبی -رسیدگی بیشتر میوه

پاسخ :گزینه  -119( 2متوسط -مفهومی)
اکسین در تمایز کا ل (ایجاد ریشه) و همچنین چیرگی راسی نقش دارد .اکسین سبب رشد جوانۀ راسی و مهار رشد جوانۀ جانبی میشود و
آبسیزیکاسید مانع رشد همه جوانهها و بسته شدن روزنههای هوایی میشود .یاختههای نگهبان روزنه در زمان بسته شدن ،کاهش طول دارند.
بررسی سایر گزینهها:
 )4اتیلن هورمونی است که سبب رسیدگی بیشتر میوه میشود .اکسینِ جوانۀ راسی ،تولید اتیلن در جوانههای جانبی را تحریک میکند و در
نتیجه با افزایش اتیلن در جوانههای جانبی ،رشد آنها متوقف میشود؛ بنابراین هم اکسین و هم اتیلن سبب مهار رشد جوانۀ جانبی میشوند.
جمعبندی هورمونهای گیاهی در آزمون مرحلۀ 17

جمعبندی هورمونی!
هورمون های موثر در اندام زایی در فن کشت بافت :اکسین و سیتوکینین.
هورمون های موثر در چیرگی راسی :اکسین ،اتیلن و سیتوکینین.
هورمون های جلوگیری کننده از رشد جوانه های جانبی :اکسین  +اتیلن و آبسیزیک اسید.
مرحلۀ  15آزمون ماز سوال 1

هنگامی که ساقۀ یک گیاه در حضور نور همه جانبه رشد میکند ،تولید نوعی هورمون در جوانههای جانبی تحریک میشود.
کدام عبارت ،دربارۀ این هورمون صحیح است؟

 )1بدون تحریک تقسیم یاختهای میتواند سبب رشد بافت شود.
ن میوه ،میزان تولید آن در بافت میوه کاهش مییابد.
 )2با افزایش رسید ِ
 )3در عدم حضور دیگر هورمونهای رشد میتواند سبب ایجاد ریشه در تودۀ کال شود.
 )4افزایش نسبت آن به اکسین ،تولید آنزیمهای تجزیهکنندۀ دیواره در برگ را تحریک میکند.
پاسخ :گزینه  -119( 4متوسط -مفهومی)
هنگامی که ساقۀ یک گیاه در حضور نور همه جانبه رشد میکند ،اکسین تولید شده در جوانۀ رأسی ،تولید اتیلن در جوانههای جانبی را تحریک
میکند .پس فعالً فهمیدیم که منظور ،هورمون اتیلن است .برگ در پاسخ به افزایش نسبت اتیلن به اکسین ،آنزیمهای تجزیهکنندۀ دیواره را تولید
میکند که نتیجۀ آن جدا شدن برگ از شاخه است.

و حاال سوال کنکور  99از بحث هورمونهای گیاهی که به راحتی قابل حل است .و فقط الزم بود بدونید که در چیرگی رأسی وجود اکسین موجب
افزایش اتیلن در جوانۀ جانبی میشود و اتیلن هم نمیتواند با عث تأثیر در پیرشدن اندام هوایی شود.
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صفحه 7

(کنکور سراسری )99
کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
« در گیاهان ،تنظیمکنندۀ رشدی که به واسطۀ عامل چیرگی رأسی در جوانههای جانبی تولید و افزایش مییابد........... ،
شود».

 )1نمیتواند باعث تأخیر در پیر شدن اندامهای هوایی
 )2میتواند سبب ایجاد ساقه از یاختههای تمایزیافته
 )3نمیتواند باعث تحریک تولید آنزیمهای تجزیهکنندۀ دیوارۀ یاختهها
 )4میتواند در شرایط نامساعد سبب کاهش عمل تعرق و مانع رویش دانه
پاسخ :گزینۀ  2هورمون اکسین (عامل چیرگی رأسی) سبب تولید و افزایش هورمون اتیلن در جوانههای جانبی میشود .تأخیر در پیر شدن
اندامهای هوایی گیاه از نقشهای سیتوکینین است.
مرحلۀ  25آزمون ماز سوال 2

بهطور طبیعی ،هورمونهایی که در تنظیم و هدایت چرخۀ تخمدانی نقش اصلی را به عهده دارند ،دارای چه مشخصۀ مشترکی
هستند؟

 )1تقسیم اووسیت اولیه و تخمکزایی را کنترل میکنند.
 )2تغییرات دیواره و فعالیت ترشحی رحم در دورۀ جنسی را تنظیم میکنند.
 )3میزان ترشح آنها توسط یک نوع هورمون آزادکنندۀ هیپوتاالموس تنظیم میشود.
 )4با اتصال به گیرندههایی در غشای یاختههای فولیکولی ،بلوغ فولیکول را تحریک میکنند.
پاسخ :گزینه  -114( 3سخت -مفهومی)
چرخۀ تخمدانی با تأثیر هورمونهای  FSHو  LHتنطیم و هدایت میشود .همانطور که در شکل مقابل
مشاهده میکنید میزان ترشح این هورمونها توسط یک هورمون آزادکنندۀ هیپوتاالموس تنظیم میشود.
به متن کتاب درسی هم دقت کنید:در ابتدای دورۀ جنسی ،مقدار دو هورمون جنسی استروژن و
پروژسترون در خون کم است .این کمبود به هیپوتاالموس پیامی میدهد که هورمون آزادکنندهای (مفرد)
ترشح کند .هورمون آزادکننده بخش پیشین هیپوفیز را تحریک میکند تا ترشح هورمونهای  FSHو LH
را افزایش دهد.
هم در جنس مرد و هم در جنس زن ،یک هورمون آزادکننده ،ترشح هورمونهای  LHو  FSHرا کنترل
میکند.
مرحلۀ  13آزمون ماز سوال 2
در هر زمانی از چرخۀ تخمدانی که غلظت هورمونهای  ..................در خون برابر میشود.................. ،

 LH )1و  -FSHحجم یکی از فولیکولها روبه افزایش است.
 )2استروژن و پروژسترون -ترشح هورمون  FSHرو به کاهش است.
 )3استروژن و پروژسترون -چینخوردگی و حفرات زیادی در دیوارۀ رحم وجود دارد.
 LH )4و  -FSHبازخورد مثبت بین هورمون استروژن و هیپوفیز پیشین وجود دارد.
 )4افزایش اندک استروژن در ابتدای چرخه ،از آزاد شدن  LHو  FSHممانعت میکند (بازخورد منفی) اما حدود روز  14دوره ،افزایش یکبارۀ
آن ،محرکی برای آزاد شدن مقدار زیادی  LHو  FSHاز هیپوفیز پیشین میشود (بازخورد مثبت) .همانطور که مشاهده میکنید ،در زمان
بازخورد مثبت مقدار  LHو  FSHبرابر نیست.
مرحلۀ  2آزمون ماز سوال 36

افزایش ترشح نوعی هورمون در بدن انسان ،عامل اصلی تخمکگذاری است .بهطور طبیعی در یک چرخۀ جنسی ..................
همزمان با حداکثر غلظت این هورمون در خون و  ..................همزمان با حداقل غلظت آن در خون مشاهده میگردد.

 )1حداکثر ضخامت دیوارۀ داخلی رحم -شروع رشد فولیکولها
 )2ورود اووسیت ثانویه به محوطۀ شکمی -افزایش ترشح FSH
 )3حداقل میزان هورمون  FSHدر خون -ریزش دیوارۀ داخلی رحم

صفحه 8
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 )4کاهش اختالف غلظت استروژن و پروژسترون -حداقل ضخامت آندومتر
پاسخ :گزینه  -117( 2سخت -مفهومی)
 )4حداقل ضخامت آندومتر در هفته اول دوره جنسی مشاهده میشود در حالیکه کمترین غلظت  LHدر هفته چهارم (انتهای) دوره
جنسی مشاهده میشود.

برای حل این سوال فقط به یک نکته نیاز داشتید :هر دو هورمون  LHو  ،FSHتحت تأثیر یک نوع هورمون آزادکننده و یک نوع هورمون
مهارکننده قرار دارند .یعنی حل یکی از سواالت چالشی کنکور فقط با یک نکته! این نکته بارها در آزمون ماز تکرار شد و اگه مازی بودید این یک
سوال تکراری واستون بوده!
کدام مورد ،در ارتباط با هورمونهای  FSHو  LHیک دختر بالغ همواره درست است؟

(کنکور سراسری )99

 )1باعث تکمیل مراحل تخمکزایی میشوند.
 )2با سازوکار بازخورد منفی کنترل میگردند.
 )3با زیاد شدن ضخامت آندومتر ،افزایش مییابند.
 )4تحت تأثیر دو نوع هورمون مترشحه از مغز تنظیم میشوند.
پاسخ :گزینۀ 4
هر دو نوع هورمون  LHو  FSHتحت تأثیر دو نوع هورمون مترشحه از هیپوفیز هستند (یعنی یک نوع آزادکننده  +یک نوع مهارکننده)
مرحلۀ  6پروژۀ جمعبندی سوال 44

دو فرد با گروههای خونی  ..................نمیتوانند پدر و مادری داشته باشند که هر دوی آنها  ..................در غشای گویچههای
قرمز خود هستند.

 AB+ )1و  - O-دارای پروتئین D
 A- )3و  - O-فاقد کربوهیدرات B

 O+ )2و  - AB-دارای دو نوع کربوهیدرات گروه خونی
 A+ )4و  - B-دارای کربوهیدرات A

پاسخ :گزینه  -123( 2سخت -مفهومی)
فردی با گروه خونی  Oدارای والدینی است که هر دوی آنها دگرۀ  Oدارند .پس نمیتوانند دارای دو نوع کربوهیدرات گروه خونی در غشای
گویچههای قرمز خود باشند( .یعنی اگه پدر و مادر  ABباشن ،بچه نمیتونه  Oباشه و این دقیقا نکته سوال کنکوره!)
بررسی سایر گزینهها:
 ) 1دو فردی با گروه خونی مثبت و منفی دارای والدینی هستند که هر دو میتوانند دارای پروتئین  Dباشند .اگر آنها از نظر گروه خونی Rh
ناخالص باشند ،میتوانند هم دارای فرزند با گروه خونی مثبت و هم منفی باشند.
 )3دو فرد با گروه خونی  Aو  Oمیتوانند پدر و مادری داشته باشند که فاقد کربوهیدرات Bباشد .مثالً والدین هر دو دارای گروه خونی  Aبه
صورت ناخالص باشند.
ال هر دو دارای گروه خونی AB
 )4دو فرد با گروه خونی  Aو  Bمی توانند والدینی داشته باشند که هر دو دارای کربوهیدرات  Aباشند مث ً
باشند.
مرحلۀ  6پروژۀ جمعبندی سوال 44

مردی که دارای آنزیم تجزیهکنندۀ فنیلآالنین و فاقد عامل انعقادی ( VIIIهشت) است .قصد دارد با زنی که دارای عامل
انعقادی ( VIIIهشت) و فاقد آنزیم تجزیهکنندۀ فنیلآالنین است ،ازدواج کند .چند مورد از ژننمود (ژنوتیپ)های زیر برای
فرزندان آنها قابل تصور است؟
الف -پسری که دارای عامل انعقادی ( VIIIهشت) و آنزیم تجزیهکنندۀ فنیلآالنین است
ب -دختری ناقل هر دو بیماری که دگره (الل) بیماری را فقط از مادر دریافت کرده است
ج -پسری ناقل یک بیماری که دگره (الل) بیماری را فقط از پدر دریافت کرده است
د -دختری فاقد آنزیم تجزیهکنندۀ فنیلآالنین که در انعقاد خون مشکلی ندارد

1 )1

2 )2

پاسخ :گزینه  -123( 2سخت -مفهومی)
فقط موارد الف و د درست است.

3 )3

4 )4

زیست شناسی کنکور سراسری 99

صفحه 9

مرد دارای آنزیم تجزیهکنندۀ فنیلآالنین ،سالم است؛ بنابراین میتواند ژننمود  AAیا  Aaداشته باشد و از نظر هموفیلی چون فاقد عامل
انعقادی ( VIIIهشت) است دارای ژننمود  XhYاست .و زن چون دارای عامل انعقادی ( VIIIهشت) است ،میتواند ژننمود  XHXHیا XHXh
داشته باشد و از نظر بیماری فنیلکتونوری چون فاقد آنزیم تجزیهکنندۀ فنیلآالنین است از این نظر دارای ژننمود  aaاست.
بررسی همۀ موارد:
الف) چون زن میتواند دارای ژننمودهای XHXHیا  XHXhباشد ،امکان تولد پسر دارای عامل انعقادی ( VIIIهشت) وجود دارد در ضمن چون
مرد از نظر فنیلکتونوری ،سالم است؛ بنابراین پسر دارای آنزیم تجزیهکنندۀ فنیلآالنین هم احتمال تولد دارد.
ب) ژننمود مرد که XhYاست .اگر زن دارای ژننمود  XHXHباشد ،دختر ناقل هموفیلی متولد می شود ولی دگرۀ بیماری را از پدر خود دریافت
کرده است.
ج) پسر نمیتواند از نظر هموفیلی ،ناقل باشد همچنین از نظر فنیلکتونوری هم زمانی میتواند ناقل باشد که از پدر خود دگرۀ سالم را دریافت
کند ،چون این پسر از مادر خود همواره دگرۀ بیماری را دریافت میکند.
د) در صورتی که پدر از نظر فنیلکتونوری دارای ژننمود Aaباشد ،دختر فاقد آنزیم تجزیهکنندۀ فنیلآالنین میتواند متولد شود .از نظر
هموفیلی هم اگر مادر دارای ژننمود  XHXHیا  XHXhباشد ،امکان تولد دختر سالم وجود دارد.

برای حل این سوال فقط کافیه سبک و یا نوع تیپ سوال رو بلد باشید! فقط همین! نکته الزم برای حل سوال پایین :وقتی پدر و مادر
 ABهستن بچه نمیتونه  Oباشه (همون نکتهای که در آزمون ماز اومده!) و از طرفی وقتی پدر سالم هست دختر نمیتونه هموفیلی
داشته باشه! و بازم همون نکتهای که در آزمون ماز اومده و سوالی ساده و روتین و همیشگی در کنکور .......
در خانوادهای که والدین هر دو سالماند ،دختری فاقد آنزیم تجزیهکنندۀ فنیلآالنین با گروه خونی  Bو پسری فاقد عامل انعقادی
شمارۀ هشت با گروه خونی  Aمتولد گردید .با فرض یکسان بودن گروه خونی والدین ،تولد کدام فرزند در این خانواده ممکن
(کنکور سراسری )99
است؟

 )1پسری با گروه خونی  Oو فاقد عامل انعقادی شمارۀ  8و دارای آنزیم تجزیهکنندۀ فنیلآالنین
 )2پسری با گروه خونی  ،ABدارای عامل انعقادی شمارۀ  8و فاقد آنزیم تجزیهکنندۀ فنیلآالنین
 )3دختری با گروه خونی  Oو فاقد آنزیم تجزیهکنندۀ فنیلآالنین و دارای عامل انعقادی شمارۀ 8
 )4دختری با گروه خونی  ABو فاقد عامل انعقادی شمارۀ  8و دارای آنزیم تجزیهکنندۀ فنیلآالنین
پاسخ :گزینۀ  2از آنجا که گروه خونی والدین یکسان هست و یک فرزند با گروه خونی  Aو فرزند دیگری با گروه خونی  Bدارند ،پس گروه
خونی هر دو والد AB ،ست .با توجه به سالم بودن والدین از نظر هموفیلی و تولد پسری مبتال به هموفیلی ،پس مادر ناقل هموفیلی است .از
طرفی چون یک فرزند مبتال فنیلکتونوری دارند ،پس هر دو ناقل فنیلکتونوری هستند.
پس ژنوتیپ والدین اینگونه است XYABFf :و XhXABFf
در این خانواد پسر با دریافت  Xسالم از مادر میتواند از نظر هموفیلی سالم باشد و با دریافت هر یک دگره بیماری فنیلکتونوری از هر یک از
والدین ،میتواند مبتال به فنیلکتونوری باشد .همچنین میتواند از یکی از والدین الل  Aو از والد دیگر الل  Bرا دریافت کند و گروه خونی AB
داشته باشد .پس گزینه  2امکانپذیره!
امکان ایجاد گروه خونی  Oدر این خانواده وجود ندارد (چون والدین  ABهستند)
چون مادر یک الل هموفیلی دارد و پدر سالم است ،پس دختر نمیتواند مبتال به هموفیلی باشد.
مرحلۀ  12آزمون ماز سوال 26

کدام عبارت ،صحیح است؟

 )1کربنمونواکسید همانند سیانید مانع از تولید آب در میتوکندری میشود.
 )2رادیکالهای آزاد از طریق حمله به غشای یاختۀ کبدی سبب مرگ آن میشوند.
 )3نقص ژنی برخالف مصرف الکل تولید رادیکال آزاد در میتوکندری را افزایش میدهد.
 )4ترکیبات رنگی در رنگدیسه برخالف کریچه در خنثیسازی رادیکالهای آزاد نقش دارند.

صفحه 10

زیست شناسی کنکور سراسری 99

پاسخ :گزینه  -125( 1آسان -خط به خط)
سیانید واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترونها به اکسیژن را مهار و در نتیجه باعث توقف زنجیرۀ انتقال الکترون میشود .مونواکسید
کربن نیز بر تنفس یاختهای اثر میگذارد؛ این گاز سبب توقف واکنش مربوط به انتقال الکترونها به اکسیژن میشود؛ بنابراین هر دو ترکیب
مانع تولید یونهای اکسید و در نتیجه مانع تولید آب در فضای داخلی راکیزه میشوند.
مرحلۀ  12آزمون ماز سوال 34

چند مورد ،دربارۀ ترکیبات سیانیدداری که توسط گیاهان ساخته میشود ،درست است؟
الف -سبب مرگ یاختههای گیاه میشود.
ب -سبب توقف تنفس یاختهای در جانوران میشود.
ج -سبب افزایش رادیکالهای آزاد در یاختۀ جانوری میشود.
د -میتواند سبب توقف تولید اکسایشی  ATPدر یاختۀ جانوری شود.

1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

د) سیانید با توقف زنجیرۀ انتقال الکترون سبب جلوگیری از ورود یونهای  H+از بخش داخلی به فضای بین دو غشا میشود؛ در نتیجه مانع
تولید اکسایشی  ATPمیشود.

کلید حل این سوال در این است که شما نحوۀ عمل سیانید رو بدونید .همین ! .........
چند مورد در ارتباط با طریقۀ عمل سیانید بر یاختۀ جانوری صحیح است؟
الف) ابتدا بر تجزیۀ  NADHتأثیر میگذارد.
ب) مانع تشکیل آب در بخش داخلی راکیزه (میتوکندری) میشود.
ج) آنزیم ATPساز موجود در غشای خارجی راکیزه (میتوکندری) را غیرفعال میکند.
د) از پمپ شدن پروتونها به فضای داخلی راکیزه (میتوکندری) ممانعت به عمل میآورد.

1)1

2)2

(کنکور سراسری )99

4)4

3)3

پاسخ گزینۀ  1فقط مورد « ب» درست است.
سیانید واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترونها به اکسیژن را مهار و در نتیجه باعث توقف زنجیرۀ انتقال الکترون میشود؛ بنابراین در بخش
داخلی راکیزه ،مولکولهای آب تولید نمیشوند.
بررسی سایر موارد:
الف) سیانید ابتدا واکنش مربوط به انتقال الکترون به اکسیژن را مهار میکند.
ج) آنزیم ATPساز در غشای داخلی راکیزه قرار داره؛ نه غشای خارجی!
د) پروتون به فضای بین دو غشا پمپ میشود؛ نه فضای درون میتوکندری!
آزمون جامع  7دوپینگ سوال 23

فردی دارای دو نوع کربوهیدرات به همراه پروتئین  Dدر غشای بیشترین یاختههای خونی خود است .کدام مورد ،دربارۀ این
فرد قطعاً صحیح است؟

 )1قادر به تولید چهار نوع کامه است.
 )3میتواند ژنوتیپی کامالً مشابه والدین خود داشته باشد.

 )2از نظر گروه خونی  Rhمشابه هر دو والد خود است.
 )4حداکثر  4نوع ژنوتیپ برای این فرد قابل تصور است.

پاسخ :گزینه  -123( 3آسان -مفهومی)
فردی که دارای دو نوع کربوهیدرات ( Aو  )Bبه همراه پروتئین  Dدر سطح گویچههای قرمز (بیشترین یاختههای خونی)
باشد ،گروه خونی  ABمثبت دارد .این فرد میتواند از والدینی با گروه خونی  ABمثبت متولد شده باشد! از نظر گروه
خونی  Rhژنوتیپ این فرد میتواند  Ddیا  DDباشد.

A
B

بررسی سایر گزینهها:
 )1در صورتی که ژنوتیپ فرد را  ABDDدر نظر بگیریم ،فقط قادر به تولید دو نوع کامه ( ADو  BDخواهد بود.
 )2در صورتی که فرد دارای ژنوتیپ  Ddباشد ،ژنوتیپ والدین وی میتواند ( DDو  )ddباشد.

D
d

B

A

AB
BB

AA
AB

d

D

Dd
dd

DD
Dd
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 )4حداکثر دو نوع ژنوتیپ برای این فرد قابل تصور است ( ABDdو .)ABDD

مرحلۀ  25آزمون ماز سوال 42

کدام گزینه ،درست است؟

 )1علت اختالل انعقادی در هر فرد مبتال به هموفیلی ،فقدان عامل انعقادی ( VIIIهشت) است.
 )2عوارض بیماری فنیلکتونوری به علت وجود ژن یا ژنهای معیوب ،قابل مهارشدن نیست.
 )3هر دگره (الل) گروه خونی در انسان ،منجر به ساخت نوعی آنزیم میشود.
 )4هر الل (دگره) بارز در انسان میتواند بهتنهایی صفت بارز را ایجاد کند.
پاسخ :گزینه  -123( 4متوسط -مفهومی)
انسان موجودی دیپلوئید ( )2nاست و یک الل بارز میتواند به تنهایی (در فرد ناخالص  )Aaنیز بروز یابد.
بررسی سایر گزینهها:
در جنس مرد ،دگرههای وابسته به جنس میتوانند به تنهایی سبب بروز صفت شوند؛ چون جنس مرد فقط یک کروموزوم  Xدارد.

کلید حل این سوال در دانستن روابط بین اللهاست .مثالً فردی با گروه خونی مثبت میتونه ژننمود خالص (دوتا الل  )Dو یا ناخالص (یک
الل  )Dداشته باشه  .........یا مثالً مثل همون سوال اولی که گذاشتم در فرد دارای گروه خونی  ABهر دو الل  Aو  Bبا هم بروز مییابند و
.......
کدام عبارت در ارتباط با انسان صحیح است؟

(کنکور سراسری )99

 )1در همۀ افراد ،بروز یک ویژگی خاص همواره ناشی از حضور دو دگره (الل) است.
 )2اثر دو دگره (الل) مربوط به دو فامتن (کروموزوم) غیرجنسی ،میتواند همراه با هم ظاهر شود.
 )3دو نوع کربوهیدرات ،با حضور دو نوع دگره (الل) موجود در غشای گویچههای قرمز تولید میشوند.
 )4وجود پروتئین  Dبر غشای گویچههای قرمز به طور حتم وابسته به حضور دو دگرۀ (الل) یکسان است.
مرحلۀ  15آزمون ماز سوال 9

در تاریخ تحول جانداران ،نخستین بار در گروهی از جانوران قلب سهحفرهای تشکیل شد .کدام عبارت ،دربارۀ دستگاه گردش
خون در این جانوران ،درست است؟

 )1برخالف ماهی ،خون تیره و روشن میتواند از درون بطنهای قلب عبور کند.
 )2فقط در برخی انقباضات بطنی ،خون به سمت پوست و ششها تلمبه میشود.
 )3همانند خزندگان ،خون روشن پس از خروج از ششها به دهلیز چپ وارد میشود.
 )4مزیت دستگاه گردش خون آنها ،انتقال یکبارۀ خون اکسیژندار به تمام بدن است.
 )2در دوزیستان در هر انقباض بطن خون هم به سمت سطوح تنفسی (پوست و شش) و هم به سمت سایر بخشهای بدن تلمبه میشود.
آزمون  8پروژۀ جمعبندی ماز سوال 11

در ارتباط با گروهی از جانوران که سادهترین ساختار در اندامهای تنفس مهرهداران را دارند ،کدام ویژگی نادرست است؟

 )1کلیۀ آنها ساختار مشابه ،ولی عملکردی متفاوت در مقایسه با سایر مهرهداران دارد.
 )2قلب بهصورت یک تلمبه با فشار کمتر و تلمبۀ دیگری با فشار بیشتر فعالیت میکند.
 )3در هر جنس به منظور تولیدمثل ،تعداد زیادی کامه (گامت) همزمان وارد آب میشود.
 )4بخش جلویی طناب عصبی در سطح پشتی بدن ،برجسته شده و مغز را تشکیل میدهد.
 )4مهرهداران طناب عصبی پشتی دارند و بخش جلویی آن برجسته شده و مغز را تشکیل میدهد.
مرحلۀ  18آزمون ماز سوال 34
کدام عبارت ،دربارۀ سرخرگی که خون را از بطن قورباغههای سازندۀ گامت خارج میکند ،صحیح است؟

صفحه 12

زیست شناسی کنکور سراسری 99

 )1خون درون قلب را فقط به سطوح تنفسی منتقل میکند.
 )2در مجاور قلب به دو سرخرگ دیگر منشعب میشود.
 )3فقط خون روشن را از درون قلب خارج میکند.
 )4خون تیره را فقط به ششها منتقل میکند.
پاسخ :گزینه  -104( 2سخت -مفهومی)
قورباغۀ بالغ میتواند گامت تولید کند .همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،سرخرگ خارج شده از
بطن قورباغۀ بالغ در مجاورت قلب منشعب میشود .یکی از سرخرگها خون را به سمت مویرگهای سطوح
تنفسی (شش و پوست) و شاخۀ دیگر خون را به سمت مویرگهای اندامها میبرد.

وقتی میگیم مطابقت یعنی که هم در سوال و در گرینهها و پاسخ چیزی رو به به دانش آموز بدین که عین همین رو توی کنکور ازش بپرسن!
خودتون سواالت باال رو ببینید و قضاوت کنید! مثالً توی سوال  34مرحلۀ  18دقیقاً گفتیم که در دوزیستان رگ خروجی از قلب مشنعب میشه
و هر دو نوع خون رو داره ........
کدام مورد ،دربارۀ جانوران مهرهدارای صادق است که هر دو نوع خون موجود در قلب آنها همراه با هم وارد رگی میشود که
(کنکور سراسری )99
ابتدا به دو شاخه تقسیم میگردد؟

 )1همانند پرندگان ،پیچیدهترین شکل کلیه را دارند.
 )2برخالف خزندگان ،ابتداییترین طناب عصبی شکمی را دارند.
 )3برخالف خزندگان ،به کمک سادهترین اندام تنفسی هم به تبادالت گازی میپردازند.
 )4همانند پرندگان ،نسبت به سایر مهرهداران ،انرژی بیشتری را به هنگام حرکت مصرف میکنند.
پاسخ :گزینۀ  3در دوزیستان بالغ ،خون خروجی از قلب وارد رگی میشود که ابتدا به دو شاخه تقسیم میشود .در دوزیستان بیشتر تبادالت
گازی از طریق پوست است .پوست دوزیستان سادهترین ساختار در اندامهای تنفسی مهرهداران است.
آزمون  4پروژۀ جمعبندی سوال 39

چند مورد ،دربارۀ بخش ذخیرهای دانه در هر گیاه نهاندانۀ دیپلوئید درست است؟
الف -ژننمود (ژنوتیپ) متفاوتی با رویان دانه دارد.
ب -از تقسیمات یاختهای لقاحیافته ،بهوجود میآید.
ج -حاوی یاختههایی است که پس از رویش دانه فتوسنتز میکنند.
د -حاوی هستههایی است که همۀ ژنگان (ژنوم) هستهای گیاه جدید را دارند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

پاسخ :گزینه  -118( 2سخت -مفهومی)
فقط مورد ب و د درست است.
در نهاندانه تکلپه مثل ذرت ،آندوسپرم و در نهاندانه دولپه مثل لوبیا ،لپهها به عنوان بخش ذخیرهای دانه عمل میکنند.
بررسی همۀ موارد:
ب) آندوسپرم از تقسیمات میتوزی تخم ضمیمه (حاصل لقاح اسپرم و یاختۀ دوهستهای) و لپه از تقسیمات میتوزی یاختۀ کوچک حاصل از
میتوز تخم اصلی (حاصل لقاح اسپرم و تخمزا) ایجاد میشود.
ج) به لپهها برگهای رویانی نیز میگویند ،زیرا در بسیاری از گونهها از خاک بیرون میآیند و به مدت کوتاهی فتوسنتز میکنند؛ در حالی
که آندوسپرم این گونه نیست!

آزمون  4پروژۀ جمعبندی سوال 45

بهطور طبیعی در دانۀ ذرت ،مشخصترین بخش رویان برخالف بخشهایی که در دو انتهای رویان تشکیل میشوند ،چه
مشخصهای دارد؟

 )1از تکثیر یاختۀ کوچکترِ حاصل از تقسیم تخم اصلی ایجاد میشود.
 )2میتواند ژننمود (ژنوتیپی) متفاوت با پوستۀ دانه داشته باشد.
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ش تشکیلدهندۀ دانه قرار دارد.
 )3در تماس با بزرگترین بخ ِ
 )4به بافت رویانی تعلق دارد.
پاسخ :گزینه  -118( 3سخت -مفهومی)
لپه ،مشخصترین بخش رویان است .ساقه و ریشۀ رویانی نیز در دو انتهای رویان تشکیل میشوند .همانطور که در
شکل مقابل مشاهده میکنید ،در دانۀ ذرت ،لپه برخالف ساقه و ریشۀ رویانی در تماس با آندوسپرم که بزرگترین
بخش دانه است ،قرار دارد.
بررسی سایر گزینهها:
 )1همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،لپه و ساقه و ریشۀ رویانی همگی از از تکثیر یاختۀ
کوچکترِ حاصل از تقسیم تخم اصلی ایجاد میشود.
بزرگترین بخش در دانۀ رسیده لوبیا :لپهها
بزرگترین بخش در دانۀ ذرت :آندوسپرم

واسه حل این سوال فقط باید حواست میبود که بزرگترین بخش رویان در هر دانه رو با بزرگترین
بخش دانه اشتباه نگیری و لپه از رشد یاختۀ کوچکترِ حاصل از تقسیم نامساوی تخم ایجاد میشه! ،فقط همین  ..........اگه نکات باال رو هم
بخونی دقیقاً چندین بار توی آزمونای ماز این نکته به عناوین مختلف سوال شده
در نهاندانگان کدام عبارت ،دربارۀ بزرگترین بخش رویان هر دانه صحیح است؟

(کنکور سراسری )99

 )1تنها بخش ذخیرهای دانه محسوب میشود.
 )2به دنبال تقسیم نامساوی یاختۀ تخم ایجاد میشود.
 )3به طور موقت میتواند مواد آلی را از مواد معدنی بسازد.
 )4نخستین بخشی است که هنگام رویش دانه خارج میگردد.
پاسخ :گزینۀ  2بزرگترین بخش رویان هر دانه در نهاندانگان ،لپه است .لپه همانند سایر بخشهای رویان به دنبال تقسیم نامساوی یاختۀ
تخم ایجاد میشود.
مرحلۀ  14آزمون ماز سوال 6

کدام گزینه ،دربارۀ بکرزایی در جانوران درست است؟

 )1جانوران دارای بکرزایی همواره به تنهایی تولیدمثل میکنند.
 )2بعضی زادههای حاصل از بکرزایی در زنبور عسل ،نر هستند.
 )3مار حاصل از بکرزایی صفاتی کامالً مشابه والد خود دارد.
 )4هر ما ِر حاصل از بکرزایی ،ژننمود (ژنوتیپ) خالص دارد.
پاسخ :گزینه  -117( 4آسان -ترکیبی)
بکرزایی نوعی تولیدمثل جنسی است که در بعضی جانوران مانند زنبور عسل و بعضی مارها دیده میشود.
بررسی سایر گزینه ها:
 )1در این جانوران فرد ماده گاهی اوقات به تنهایی تولیدمثل میکند.
دربارۀ زنبور عسل:
 -1نوعی حشره است و تمام ویژگی حشرات را دارد؛ مثل لولۀ گوارش ،گردش خون باز ،اسکلت خارجی ،تنفس نایدیسی ،لولههای مالپیگی،
طناب عصبی شکمی ،چشم مرکب ،دفاع غیراختصاصی و ....
 -2زنبورها از فرومون برای هشدار خطر حضور شکارچی به دیگران استفاده میکنند.

صفحه 14
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مرحلۀ  3آزمون ماز سوال 44

در هر جانوری که از  ................برای دفع مواد استفاده میکند................. ،

 )1غدد شاخکی -لقاح گامتهای نر و ماده در خارج از دستگاه تولیدمثلی صورت میگیرد.
 )2سامانۀ متانفریدی -تغذیۀ یاختهها از طریق سادهترین سامانۀ گردش خون بسته صورت میگیرد.
 )3لولههای مالپیگی -تصویری موزائیکی پس از یکپارچه شدن اطالعات در یاختههای عصبی ایجاد میشود.
 )4سامانۀ پروتونفریدی -یاختههای شعلهای مایعات اضافی را به انتهای باز لولههای نفریدی وارد میکنند.
پاسخ :گزینه ( 3جانوری -متوسط -ترکیبی)
لولههای مالپیگی در حشرات دیده می شوند .حشرات ،چشم مرکب دارند .چشم مرکب از تعداد زیادی واحد بینایی تشکیل شده است .هر واحد
بینایی ،یک قرنیه ،یک عدسی و تعدادی گیرندۀ نوری دا رد .هر یک از این واحدها تصویر کوچکی از بخشی از میدان بینایی را ایجاد میکنند.
دستگاه عصبی جانور ،این اطالعات را یکپارچه و تصویری موزائیکی ایجاد میکند.
آزمون جامع  8دوپینگ سوال 24
کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«در سامانۀ دفعی حشرات .................. ،به طور مستقیم توسط یاختههای پوششی  ..................و در پی  ..................صورت میگیرد».
 )1ترشح اوریک اسید -لولههای مالپیگی -انتشار آب به درون این لولهها
 )2ترشح یونهای کلر -لولههای مالپیگی -ترشح اوریکاسید به درون این لولهها
 )3بازجذب یونهای پتاسیم -راستروده -جذب مواد گوارشیافته در ابتدای این بخش
 )4بازجذب یونهای کلر -لولههای مالپیگی -ترشح مواد دفعی با انتقال فعال به درون این لولهها
پاسخ :گزینه 1
حشرات سامانۀ دفعی متصل به روده به نام لولههای مالپیگی دارند .یونهای پتاسیم و کلر از طریق همولنف به لولههای مالپیگی ترشح ،و در پی آن آب
از طریق اسمز وارد این لولهها میشود .سپس اوریکاسید به لولهها ترشح میشود.

سوال به سبک تعبیریابی طرح شده و شما اول باید تشخیص میدادید که منظور طراح ،زنبور عسل (نوعی حشره) است و در ادامه سوال به
راحتی حل میشد .من توصیه میکنم اول نکات هایالت شده رو بخونی و بعد سوال رو حل کنی
(کنکور سراسری )99
چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
« در جاندارانی بیمهره که دستگاه عصبی ،مسئول یکپارچه کردن اطالعات دریافتی از هر یک از واحدهای بینایی است و
فرد ماده ،گاهی اوقات به تنهایی تولیدمثل میکند» .................... ،
الف) آب ،اوریکاسید و بعضی از یونها به روش فعال به سامانۀ دفعی هر فرد وارد میشود.
ب) هر دو نوع غدد جنسی نر و ماده ،در محوطۀ شکم هر فرد یافت میشود.
ج) پوشش سخت و ضخیم روی بدن ،به عنوان تکیهگاه عضالت عمل میکند.
د) نوعی ترکیب شیمیایی مترشحه از یک فرد میتواند بر عملکرد و پاسخ رفتاری فرد دیگر تأثیرگذار باشد.

1)1

2)2

3)3

4)4

پاسخ :گزینۀ  2موارد «ج» و « د » درست است.
حشرات دارای چشم مرکب هستند و دستگاه عصبی مرکزی آنها اطالعات دریافتی از هر یک از واحدهای بینایی را یکپارچه میکند .این
ال زنبورهای عسل از فرومون
جانوران دارای اسکلت خارجی هستند .و میتوانند با ترشح فرومون با سایر افراد همگونه ارتباط برقرار کنند .مث ً
برای هشدار خطر حضور شکارچی استفاده میکنند.
آزمون مرحلۀ  1پروژ سوال  42و 47

در بخشی از لولۀ گوارش انسان ،که مراحل پایانی گوارش کیموس به انجام میرسد ،بهطور حتم کدام مورد مشاهده میشود؟

 )1انقباض بنداره (اسفنکتر) انتهایی از عبور ذرات درشت جلوگیری میکند.
 )2بیش از یک نوع پروتئاز در گوارش اولیۀ پروتئینها دخالت دارند.

بــرای ثبــت نــام در آزمــون

هــای آنالیــن مــاز کــد زیــر را
اســکن کنیــد یــا روی صفحــه
کلیــک کنیــد

در صورتی که برای ثبت نام محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید،
عدد  400را به سامانه  20008585ارسال کنید.
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 )3حرکات لولۀ گوارش ،کیموس را در سطح مخاط میگستراند.
 )4آنزیمهای لیپاز پس از ورود به لولۀ گوارش فعال میشوند.
پاسخ :گزینه  -102( 3متوسط -مفهومی)
کیموس به تدریج وارد رودۀ باریک می شود تا مراحل پایانی گوارش در آن و به ویژه در ابتدای آن ،که دوازدهه نام دارد ،انجام شود.
همۀ یاختههایی که در معدۀ انسان در ایجاد الیۀ حفاظتی برای محافظت از مخاط نقش دارند ،دارای چه مشخصۀ مشترکی
هستند؟

 )1در نیمۀ فوقانی غدد معده قرار گرفتهاند.
 )2ترشحات برونریز خود را فقط به مجرای غده وارد میکنند.
 )3با ترشح نوعی یون pH ،معده را تغییر میدهند.
 )4ژن سازندۀ موسین را توسط یک نوع آنزیم رونویسی میکنند.
پاسخ :گزینه  -102( 4سخت -ترکیبی)
یاختههای پوششی مخاط معده در بافت پیوندی زیرین فرو رفتهاند و حفرههای معده را به وجود میآورند .مجاری غدههای معده ،به این
حفرهها راه دارد .یاختههای پوششی سطحی مخاط معده و برخی از یاختههای غدههای آن ،ماده مخاطی زیادی ترشح میکنند که بسیار
چسبنده است و به شکل الیۀ ژلهای چسبناکی ،مخاط معده را میپوشاند .در هر دوی این یاختهها ژن یا ژنهای سازندۀ موسین توسط
رنابسپاراز 2رونویسی میشود.

واسه حل این سوال باید توجه میکردید که طراح منظورش معده است نه رودۀ باریک! در واقع اگه به اون کلمۀ «قبل» در شروع جمله توجه
نمیکردی ،میافتادی توی دام طراح! اگه به دو سوال باالیی از آزمونهای ماز نگاه کنی ،هم صورت سوال و گزینۀ صحیح سوال کنکور رو
آوردیم! به این میگن شناخت طرز فکر طراح کنکور !!........
(کنکور سراسری )99
کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل میکند؟
« قبل از ورود کیموس به بخشی از لولۀ گوارش انسان که مراحلِ پایانی گوارش مواد غذایی در آن آغاز میشود» ............. ،

 )1کربوهیدراتها به مونوساکاریدها تبدیل میگردند.
 )2تحت تأثیر پروتئازها ،پروتئینها به آمینواسیدها تجزیه میگردند.
 )3فراوانترین لیپیدهای رژیم غذایی ،به طور کامل گوارش مییابند.
 )4یاختههای پوششی سطحی و بعضی یاختههای غدد ،مادۀ مخاطی زیادی ترشح میکنند.
گزینۀ  4مراحل پایانی گوارش مواد غذایی در رودۀ باریک آغاز می شود .قبل از رودۀ باریک معده قرار دارد که در آن یاختههای پوششی
سطحی و بعضی از یاختههای غدد (یاختههای ترشحکنندۀ مادۀ مخاطی) ،مادۀ مخاطی زیادی ترشح میکنند.
مرحلۀ  5پروژۀ جمعبندی سوال 13

کدام عبارت ،دربارۀ ساختار آبشش در ماهیان ساکن آب شیرین ،درست است؟

 )1جهت جریان آب از رشتههای آبششی به سمت خارهای آبششی است.
 )2سرخرگهای هر کمان آبششی خون را در جهات متفاوتی حرکت میدهند.
 )3هر رشتۀ آبششی حاوی مویرگهایی است که به دو نوع رگ خونی متصل هستند.
 )4جهت جریان آب بین تیغههای آبششی از سمت مویرگ حاوی خون تیره به سمت مویرگ حاوی خون روشن است.
پاسخ :گزینه  -103( 2سخت -مفهومی)
 )4همانطور که در شکل مشاهده میکنید ،جهت جریان آب بین تیغههای آبششی از سمت
مویرگ حاوی خون روشن به سمت مویرگ حاوی خون تیره است.

صفحه 16
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آزمون مرحلۀ  5سوال 33

کدام گزینه ،در مورد کمان آبششی در ماهی ،درست است؟

 )1خون از یک انتها به کمان آبششی وارد و از انتهای دیگر کمان از آن خارج میشود.
 )2جهت جریان آب در بین تیغههای آبششی به سمت عروق حاوی خون تیره است.
 )3شبکۀ مویرگی موجود در تیغۀ خارهای آبششی ،محل اصلی تبادل گازهاست.
 )4سرخرگهای خروجی از هر کمان آبششی ،حاوی خون روشن هستند.
پاسخ :گزینه  -103( 2سخت -مفهومی)
همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،در هر تیغۀ آبششی یک شبکۀ مویرگی وجود دارد .جهت حرکت خون در این مویرگها و عبور
آب در طرفین تیغههای آبششی ،برخالف یکدیگر است و جهت جریان آب به سمت سرخرگ ورودی که حاوی خون تیره است ،میباشد.
بررسی سایر گزینهها:
 )3همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،شبکه مویرگی در تیغههای درون رشتههای آبششی قرار دارد نه خارهای آبششی!
 خارهای آبششی از خروج مواد غذایی از شکاف آبششی جلوگیری میکند.

به نظرم خیلی سخت که توی آزمونهای ماز بوده باشی و این سوال رو درست نزده باشی ! ........
کدام مورد ،در ارتباط با تیغههای آبششی یک ماهی استخوانی صحیح است؟

 )1محل انجام تبادالت گازی هستند.
 )3مانع خروج مواد غذایی از شکافهای آبششی میشوند.

(کنکور سراسری )99

 )2آب را از درون خود عبور میدهند.
 )4بر روی خارهای آبششی قرار دارند.

گزینۀ  1ماهیان بالغ و نوزاد دوزیستان آبشش دارند .تبادل گاز از طریق سطوح آبشش بسیار کارآمد است .تبادل گازهای تنفسی درون
تیغههای آبششی انجام میگیرد .آب از بین تیغههای آبششی در جهت عکس حرکت خون درون تیغهها عبور میکند .تیغههای آبششی در
رشتههای آبششی قرار داشته و این خارهای آبششی هستند که از خروج مواد غذایی از شکاف آبششی جلوگیری میکنند.
مرحلۀ  9آزمون ماز سوال 20

کدام مورد ،دربارۀ ویژگیهای حیات به نادرستی بیان شده است؟

 )1همۀ جانداران محرکهایی از محیط را دریافت و به آنها پاسخ میدهند.
 )2همۀ جانداران با استفاده از دو نوع نوکلئیکاسید در یاخته ،به رشد و نمو میپردازند.
 )3همۀ جاندارانِ متعلق به یک بومسازگان ،موجوداتی کم و بیش شبیه به خود را بهوجود میآورند.
 )4همۀ جانداران برای انجام فعالیتهای زیستی خود ،مولکولهای آدنوزین تریفسفات را هیدرولیز میکنند.
پاسخ :گزینه  -101( 3سخت -ترکیبی)
بررسی سایر گزینهها:
 )1همۀ جانداران به محرکهای محیطی پاسخ میدهند؛ مثالً ساقه گیاهان به سمت نور خم میشود.
 در جانوران پاسخ به محرکهای محیطی توسط دستگاه عصبی یا درونریز و یا هر دوی آنها صورت میگیرد.
 هر جاندار لزوماً به هر محرک محیطی پاسخ نمیدهد.

این سوال به ظاهر سخت فقط با همین یک نکتۀ ساده حل میشه :پاسخ به محرکهای محیطی فقط در جانوران با دستگاه عصبی و درونریز انجام
میشه نه همۀ جانداران که ما توی آزمونهای ماز این رو بارها سوال کردیم به عنوان نمونه آزمون مرحلۀ  9سوال 20

صفحه 17
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(کنکور سراسری )99
چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
« در هر جاندار پریاختهای ،به منظور بروز پاسخ به هر محرک شیمیایی داخلی یا خارجی الزم است تا »................
الف) اثر محرک به پیام عصبی تبدیل شود.
ب) نفوذپذیری غشای یاختۀ پسسیناپسی تغییر نماید.
ج) مولکولهای شیمیایی به گیرندههای اختصاصی خود متصل گردند.
د) محتویات ریزکیسه (وزیکول)های ترشحی در فضای سیناپسی تخلیه شوند.

2)2

1)1

4)4

3)3

گزینۀ  1فقط مورد «ج» درست است.
همانطور که بارها درباره شیوه حل تست در آزمون های ماز گفتیم ،باید به کلمات کلیدی صورت سوال دقت کنید .در این سوال گفته شده
کدام عبارت دربارۀ «هر جاندار پریاخته» یعنی شامل گیاهان ،قارچها و  )....و فقط مورد ج میتواند دربارۀ همۀ آنها درست باشد .به منظور
انتقال پیام در گیاهان همانند جانوران ،باید نوعی مولکول شیمیایی (پیک شیمیایی) به گیرندههای اختصاصی خود متصل شود.
مرحلۀ  16آزمون ماز سوال 34

به دنبال آمیزش دو گیاه ذرت با رخنمود (فنوتیپ)های یکسان ،دو گیاه با ژننمود(ژنوتیپ)های  aabbccو  AaBbccدر دو
آستانۀ طیف رنگِ دانههای حاصل قرار گرفتهاند .دو گیاه اولیه از نظر رنگ دانه به ذرتهایی با ژننمود (ژنوتیپ) ..................
شباهت بیشتری دارند.

aabbCc )1

AaBBcc )2

پاسخ :گزینه  -123( 1سخت -مفهومی)
با توجه به اینکه در دو آستانۀ طیف دو گیاه با
ژننمود(ژنوتیپ)های  aabbccو  AaBbccقرار دارند می-
توان گفت در این طیف سه حالت وجود دارد که در جدول
مقابل مشاهده میکنید.

AaBbcc )4

aabbcc )3

aaBbcc - Aabbcc AaBbcc
دو

aabbcc
صفر

یک

ژننمود
تعداد الل بارز

بنابراین دو گیاه اولیه هر کدام در ژننمود خود دارای یک الل بارز بودهاند چون در این حالت ذرتهای ایجاد شده در ژننمود خود یا
فاقد الل بارز یا دارای یک الل بارز و یا حداکثر دو الل بارز دارند همانند فرض سوال .در نتیجه دو گیاه اولیه از نظر رنگ دانه به ذرتی با
ژننمودی که دارای یک الل بارز است ،مثل ذرتی با ژنوتیپ  aabbCcشباهت بیشتری دارد.

دوبارۀ سوال ژنتیک از صفت رنگ نوعی ذرت .این بحث به نظرم یکی از سوژههای همیشگی طراحان کنکور میشه ! سوال به سادگی قابل
حل هست و فقط کافیه بدونید که هر چه تعداد دگرههای بارز بیشتر باشد ،رنگ آن به سمت قرمز و هر چه تعداد دگرههای بارز آن کمتر باشد،
رنگ آن به سمت سفید متمایل است .توی آزمونهای ماز بارها از این نکته سوال طرح و به مراتب سواالتی سختتر از این سوال کنکور
طراحی شده است که بهتون توصیه میکنم واسه اینکه خیالتون از بابت ژنتیک راحت باشه (4سوال کنکور) حتماً سواالت آزمونهای ماز رو
بررسی کنید.
با توجه به صفت چندجایگاهی مربوط به رنگ نوعی ذرت ،کدام مورد از نظر رخنمود (فنوتیپ) به ذرتی با ژننمود (ژنوتیپ)
(کنکور سراسری )99
 aaBBCCشباهت کمتری دارد؟

AAbbCc )1

AABBCC )2

aaBbCc )3

Aabbcc )4

زیست شناسی کنکور سراسری 99

صفحه 18

گزینۀ  4رنگ دانۀ این نوع ذرت به تعداد دگرههای بارز آن بستگی دارد .هر چه تعداد
دگرههای بارز بیشتر باشد ،رنگ آن به سمت قرمز و هر چه تعداد دگرههای بارز آن کمتر
باشد ،رنگ آن به سمت سفید متمایل است .همانطور که در شکل مقابل مشاهده
میکنید ،ذرتی که در ژن نمود خود دارای یک الل بارز است نسبت به سایر گزینهها به
ذرتی که در ژننمود خود دارای  4الل بارز است ،شباهت کمتری دارد.
آزمون مرحلۀ  7پروژۀ جمعبندی سوال 44

با توجه به تصویر روبهرو کدام گزینه درست است؟

 )1از تقسیم یاختههای بخش  ،Dپردههای محافظتکننده از جنین ایجاد میشود.
 )2بخش  Cبه همراه بخشی از دیوارۀ رحم ،جفت را تشکیل میدهد.
 )3بخش  Aاز یاختههای الیۀ بیرونی بالستوسیست منشأ گرفته است.
 )4بخش  Bبرخالف درونشامۀ جنین بند ناف را احاطه میکند.
پاسخ :گزینه  -117( 3سخت -مفهومی)
بررسی سایر گزینهها:
 )1یاختههای بخش  ،Dالیههای زایندۀ جنین هستند .این الیهها که هر کدام منشأ بافتها و اندامهای مختلفاند ،از یاختههای تودۀ درونی
ایجاد میشوند .یاختههای بنیادی موروال به همۀ انواع یاختههای جنینی و خارج جنینی (جفت و پردههای محافظتکننده) متمایز میشوند
در حالیکه یاختههای بنیادی تودۀ یاختهای درونی به انواع یاختههای بدن جنین متمایز میشوند.
 )2بخش ،Cپردۀ آمنیون است .در حالی که کوریون به همراه بخشی از دیوارۀ رحم ،جفت را تشکیل میدهد.
آزمون مرحلۀ  14سوال 5

کدام مورد ،در طی فرایند جایگزینی بالستوسیست در جدار رحم مشاهده میشود؟

 )1یاختههای جنین مواد مغذی را از بافتهای هضمشدۀ رحم بهدست میآورند.
 )2پردههایی که در حفاظت و تغذیۀ جنین نقش دارند ،تولید میشوند.
 )3سه الیۀ زایندۀ جنینی در مرکز بالستوسیست تشکیل میشود.
 )4ترشح هورمون  HCGاز بافت جنینی آغاز میشود.
پاسخ :گزینه  -117( 1متوسط -مفهومی)
 )4بعد از جایگزینی ،پردههای اطراف جنین ایجاد میشود .کوریون یکی از این پردهها است .هورمون  HCGاز کوریون ترشح میشود.
هورمون  HCGاز کوریون ترشح میشود؛ نه از بافت جنین! به تفاوت بین بافت جنین ،پردههای اطراف آن ،جفت و بند ناف دقت کنید!

واسه حل این سوال شما حتما باید نامگذاری بخشهای مختلف شکل رو بلد باشید .توی شکل آزمون که در  19مرداد  99برگزار شد ،ما دقیاً
همین شکل رو سوال کرده بودیم اما خیلی استانداردتر از کنکور سراسری! یعنی اگه توی شکل آزمون شرکت کرده بودی و این سوال رو
بررسی میکردی (خصوصاً گزینه  )1به راحتی آب خوردن این سوال چالشی کنکور رو درست میزدی ! در واقع توی کنکور یکی از الیههای
زاینده رو شمارهگذاری کرده ولی ما توی ماز هر سه الیه رو شمارهگذاری کردیم.
به توجه به شکل زیر ،کدام عبارت نادرست است؟

 )1بخش  2همانند بخش  ،4در آینده نقشی در تغذیۀ جنین دارد.
 )2بخش  1برخالف بخش  ،3در آینده مانع تخمکگذاری فرد باردار میشود.
 )3بخش  3برخالف بخش  ،4در آینده همۀ بافتهای مختلف جنین را میسازد.
 )4بخش  4همانند بخش  ،1در آینده بر قطر هر دو نوع رگ خونی آن افزوده میشود.

(کنکور سراسری )99
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صفحه 19

گزینۀ 3
این شکل همون شکلیه که در شکلآزمون ماز (آزمون مرحله  7پروژه جمعبندی زیست که در تاریخ 19
مرداد برگزار شد!) هم اومده بود!
بخش  3فقط به یکی از الیههای زاینده جنین اشاره کرده ،در حالی که هر سه الیه جنین در تشکیل همۀ
بافتهای جنین نقش دارند.

مرحلۀ  2آزمون ماز سوال 13

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل میکند؟
«هنگامی که باکتری اشرشیاکالی در محیط کشت حاوی  ..................قرار گیرد».................. ،

 )1الکتوز -مهارکننده تغییر شکلیافته و از راهانداز جدا میشود.
 )2مالتوز -فعالکننده ابتدا به رِنابسپاراز و سپس به دِنا متصل میشود.
 )3مالتوز -مالتوز به جایگاه اتصال خود در توالیِ دِنای مجاورِ راهانداز متصل میشود.
 )4الکتوز -رِنابسپاراز میتواند با عبور از جایگاهِ اتصال مهارکننده ،سه نوع ژن را رونویسی نماید.
پاسخ :گزینه  -122( 4سخت -مفهومی)
با قرار گرفتن باکتری در محیط کشت حاوی الکتوز ،الکتوز موجود در محیط وارد باکتری میشود و با اتصال به مهارکننده شکل آن را تغییر
میدهد .تغییر شکل مهارکننده آن را از اپراتور جدا میکند و نیز مانع از اتصال آن به اپراتور میشود .با برداشته شدن مانع سر راه،
رنابسپاراز میتواند با عبور از اپراتور ،رونویسی سه نوع ژن مربوط به تجزیۀ الکتوز را انجام دهد.
بررسی سایر گزینهها:

 )1پروتئین مهارکننده به اپراتور متصل میشود نه به راهانداز!
 )2در حضور مالتوز در محیط کشت باکتری اشرشیاکالی ،پروتئین فعالکننده به جایگاه خود در دنا متصل شده و پس از اتصال،
به رنابسپاراز کمک میکند تا به راهانداز متصل شود و رونویسی را شروع کند.
 )3مالتوز به پروتئین فعالکننده متصل میشود.
مرحلۀ  6آزمون ماز سوال 21

پس از حذف گلوکز و افزودن قند مالتوز به محیط کشت باکتری اشرشیاکالی ،کدام مورد پس از سایرین در سیتوپالسم این
جاندار روی میدهد؟

 )1قند مالتوز به فعالکننده متصل میشود.
 )2انواعی پروتئین به جایگاه اتصال فعالکننده متصل میشوند.
 )3رِنابسپاراز به توالی قرارگرفته بین ژنها و جایگاه اتصال فعالکننده متصل میشود.
 )4با فعالیت یکی از انواع رِنابسپارازهای باکتری ،رونوشت سه ژن درون یک رِنای پیک ( )mRNAقرار میگیرد.
پاسخ :گزینه  -122( 3سخت -مفهومی)
ترتیب مراحل زمانی در تنظیم مثبت رونویسی ژنهای مربوط به تجزیۀ مالتوز در باکتری اشرشیاکالی:
ورود مالتوز به باکتری (عبور مالتوز از غشای باکتری) ← اتصال مالتوز به پروتئین فعالکننده ← اتصال پروتئین فعالکننده به جایگاه خود
در دنا ← اتصال رنابسپاراز به راهانداز ← انجام رونویسی توسط رنابسپاراز .بررسی سایر گزینهها:
 )1ابتدا مالتوز به سیتوپالسم باکتری واردشده و به فعالکننده متصل میشود.
 )2در حضور قند مالتوز ،انواعی از پروتئین به نام فعالکننده وجود دارند که به توالیهای خاصی از دنا متصل میشوند .به این توالیها جایگاه
اتصال فعالکننده میگویند .طبق نکتۀ باال ،این گزینۀ سومین اتفاق است.

صفحه 20

زیست شناسی کنکور سراسری 99

با توجه به اپران لک در باکتری  E.coliکدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر ،مناسب است؟
« ترکیبی که به عنوان  ...................شناخته میشود» ..................... ،

(کنکور سراسری )99

 )1مهارکننده – به توالی خاصی از  DNAبیش از نوعی قند تمایل دارد.
 )2آنزیم ویژۀ رونویسی – نیازمند پروتئینهایی برای شناسایی راهانداز است.
 )3فعالکننده – پس از اتصال به نوعی قند به جایگاه ویژۀ خود اتصال مییابد.
 )4محرک فعالیت رنابسپاراز ( RNAپلیمراز) – نوعی دیساکارید به حساب میآید.

پاسخ :گزینۀ  4متاسفانه این سوال بر اساس کنکور نظام قدیم طرح شده! اپران لک مربوط به تجزیه الکتوز است .در باکتری اشرشیاکالی در
حضور الکتوز (نوعی دیساکارید) فعالیت رِنابسپاراز افزایش مییابد و ژنهای مربوط به تجزیۀ الکتوز بیان میشوند.
همچنین در باکتری اشرشیاکالی ،پس از اتصال قند مالتوز به پروتئین فعالکننده ،این پروتئین به جایگاه خود در دنا متصل میشود و به دنبال
آن آنزیم رنابسپاراز نیز به راهانداز متصل می شود( .این گزینه بدون در نظر گرفتن کلمه اپران لک درصورت سوال درسته!)
در پروکاریوتها شناسایی راهانداز توسط رنابسپاراز به تنهایی صورت میگیرد.

آزمون جامع مرحلۀ  8دوپینگ سوال 21
کدام گزینه ،عبارت زیر را بهطور مناسب کامل میکند؟
«در نوعی بیماری ارثی تولد فرزند  ..................است .به طور حتم در الگوی توارث این بیماری ،هر  ..................دارد».
 )1سالم از والدین بیمار ،ممکن -دختر بیمار ،پدر سالم

 )2بیمار از والدین سالم ،ممکن -پسر بیمار ،ژنوتیپ خالص

 )3بیمار از والدین سالم ،غیرممکن -دختر سالم ،ژنوتیپ خالص

 )4سالم از والدین بیمار ،غیرممکن -پسر بیمار ،مادر بیمار

پاسخ :گزینه  -123( 3سخت -مفهومی)
در بیماری های بارز ،امکان تولد فرزند بیمار از والدین سالم وجود ندارد .چون اگر فردی الل بیماری را داشته باشد ،قطعاً بیمار است .دو نوع بیماری بارز وجود دارد:
بارز مستقل از جنس و بارز وابسته به جنس .که در هر دو حالت ،دختر سالم فاقد الل بیماری و دارای دو الل سالم و ژنوتیپ خالص است.
بررسی سایر گزینهها:
 )1در صورتی که تولد فرزند سالم از والدین بیمار ممکن باشد ،یعنی بیماری بارز است .که در این حالت ،یا بیماری بارز مستقل از جنس یا بیماری وابسته به
جنس است .در بیماری بارز وابسته به جنس همانند بیماری بارز مستقل از جنس ،دختر بیمار میتواند پدر سالم داشته باشد.
 )2در صورتی که تولد فرزند بیمار از والدین سالم ممکن باشد ،یعنی بیماری نهفته است .اگر بیماری نهفته و وابسته به  Xباشد ،پسر بیمار فقط یک الل بیماری
دارد؛ پس نمیشه گفت که هموزیگوس (خالص) است.
 )4در صورتی که تولد فرد سالم از والدین بیمار غیرممکن باشد ،یعنی بیمار نهفته است .که میتواند نهفتۀ وابسته به جنس یا مستقل از جنس باشد .در بیماری
نهفتۀ مستقل از جنس ،پسر بیمار میتواند مادر سالم (ناقل) داشته باشد.

به نظرم خیلی سخت میشه کسی این سوال (باالیی) رو حل کرده باشه و در عرض  10ثانیه نتونه سوال کنکور رو حل نکنه  .......با وجود اینکه
سوال خیلی صورت سوال جالبی هم نداره  .............چون دقیقاً نکتۀ سوال رو توضیح دادیم .....
در همۀ بیماریهای مطرح شده در بخش ژنتیک (فصل سوم) کتاب درسی ،با فرض این که پدر بیمار و مادر سالم باشد ،وجود
(کنکور سراسری )99
کدام مورد غیرممکن خواهد بود؟

 )1فرزندی با ژننمود (ژنوتیپ) پدر
 )3فرزندی با ژننمود (ژنوتیپ) مادر

 )2دختری بیماری و پسری سالم
 )4دختری سالم با ژننمود (ژنوتیپ) خالص

پاسخ :گزینۀ  4فقط کافیه بیماری هموفیلی رو در نظر بگیرید؛ اگه در بیماری هموفیلی پدر بیمار و مادر سالم (و ناقل هموفیلی باشد) ،آنگاه
امکان تولد فرزندی با ژنوتیپ مشابه پدر ،فرزندی با ژنوتیپ مشابه مادر و همچنین دختری بیمار و پسری سالم وجود دارد! پس فقط گزینه 4
نادرسته! (این گزینه برای یک بیماری مستقل از جنس بارز درسته که در کتاب درسی چنین بیماری گفته نشده)
آزمون مرحلۀ  2پروژۀ جمعبندی سوال 31

دربارۀ هدایت پیام عصبی در رشتهای که پیام عصبی را به جسم یاختهایِ نورون حرکتی وارد میکند ،کدام عبارت صحیح
است؟

 )1در هر نقطهای که پتانسیل سطح داخلی غشا منفی است ،کانالهای دریچهدار یونی بستهاند.
 )2کانالهای دریچهدار سدیمی و پتاسیمی در طول غشا نمیتوانند بهطور همزمان باز باشند.

زیست شناسی کنکور سراسری 99

صفحه 21

 )3ضمن هدایت پیام عصبی ،در دو بخش مجاو ِر از رشته ،کانالهای یونی متفاوتی میتوانند باز باشند.
 )4به علت عدم وجود کانالهای دریچهدار در بخشهای میلیندار ،هدایت پیام عصبی سریعتر صورت میگیرد.
پاسخ :گزینه  -111( 3سخت -مفهومی)
دارینه (دندریت) رشتهای است که پیامها را دریافت و به جسم یاختۀ عصبی وارد میکند .همانطور که در شکل
مشاهده میکنید ،در هدایت پیام عصبی در طول رشته ،در دو بخش مجاور هم کانالهای دریچهدار متفاوتی میتوانند
ال در یک نقطه ،کانالهای دریچهدار سدیمی باز شده و پتانسیل عمل ایجاد میشود .اما در نقطۀ قبلی
باز باشند .مث ً
آن ،کانالهای دریچهدار پتاسیمی بازشده و پتانسیل غشا به حالت آرامش باز میگردد.
بررسی سایر گزینهها:
 )1همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،در حالت آرامش و زمانی که کانال دریچهدار پتاسیمی باز
است (انتهای پتانسیل عمل) ،پتانسیل سطح داخلی غشا میتواند منفی باشد.
 )2همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،در زمان هدایت پیام عصبی در طول رشتۀ عصبی ،در دو بخش
متفاوت از طول غشا کانالهای دریچهدار سدیمی و پتاسیمی همزمان باز هستند.
در یک گرۀ رانویه در یک لحظه فقط یک نوع کانال دریچهدار میتواند باز باشد.

 )4در گرههای رانویه ،تعداد زیادی کانال دریچهدار وجود دارد .ولی در فاصلۀ بین گرهها ،این
کانالها وجود ندارند .این موضوع سبب میشود که حرکت یونها از عرض غشا فقط در این
گرهها صورت بگیرد و سرعت هدایت افزایش یابد .اما همانطور که در شکل مقابل مشاهده
میکنید ،دندریت نورون حرکتی فاقد میلین و هدایت جهشی است.
مرحلۀ  21آزمون ماز سوال 22

کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
«در هر زمانی که پتانسیل  ..................در غشای دندریت یک یاختۀ عصبی حسی برقرار است ،قطع ًا »..................

 )1آرامش -میزان بار الکتریکی دو سوی غشای یاختۀ عصبی متفاوت است.
 )2آرامش -مقدار یونهای سدیم در بیرون غشا بیشتر از داخل است.
 )3عمل -نفوذپذیری غشا به یونهای پتاسیم بیشتر از سدیم است.
 )4عمل -یون پتاسیم میتواند به درون سیتوپالسم وارد شود.
پاسخ :گزینه  -111( 3سخت -مفهومی)
پتانسیل عمل از دو بخش تشکیل شده است .در یک بخش آن(از  -70تا  )+30کانالهای دریچهدار سدیمی باز هستند و نفوذپذیری غشا نسبت
به یونهای سدیم بیشتر از پتاسیم است ولی در بخش دیگر (از  +30تا  )-70کانالهای دریچهدار پتاسیمی باز هستند و نفوذپذیری غشا به
یونهای پتاسیم بیشتر از سدیم است .حواست هست که در سوال گفته شده در هر زمانی که پتانسیل عمل برقرار است.


در زمان پتانسیل آرامش همواره نفوذپذیری غشا نسبت به یونهای پتاسیم بیشتر است.
بررسی سایر گزینهها:

 )1پیام عصبی در اثر تغییر مقدار یونها در دو سوی غشای یاختۀ عصبی به وجود میآید .از آنجا که مقدار یونها در دو سوی غشا ،یکسان
نیستند ،بار الکتریکی دو سوی غشای یاختۀ عصبی ،متفاوت است و در نتیجه بین دو سوی آن ،اختالف پتانسیل الکتریکی وجود دارد .در
پتانسیل آرامش ،بار مثبت درون غشا از بیرون آن کمتر است.
 )2در حالت آرامش ،مقدار یونهای سدیم در بیرون غشا یاختههای عصبی زنده ار داخل آن بیشتر است و در مقابل ،مقدار یونهای پتاسیم
درونِ یاخته ،از بیرون آن بیشتر است.
 )4در غشای یاختههای عصبی مولکولهای پروتئینی وجود دارند که به عبور یونهای سدیم و پتاسیم از غشا کمک میکنند .یکی از این
پروتئینها پمپ سدیم -پتاسیم است که در هر بار فعالیت ،سه یون سدیم از یاختۀ عصبی خارج و دو یون پتاسیم به آن وارد میکند.
مرحلۀ  21آزمون ماز سوال 27

کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
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«بهطور طبیعی ،در بخشی از یک رشتۀ عصبی که غالف میلین وجود »..................

 )1دارد ،پیام عصبی بهصورت نقطه به نقطه پیش میرود.
 )2ندارد ،امکان تغییر ناگهانی در پتانسیل غشای یاخته فراهم است.
 )3ندارد ،پیام عصبی بهصورت جهشی به یک سمت رشته هدایت میشود.
 )4دارد ،با وجود کانالهای یونی دریچهدار ،امکان عبور یونها از غشا وجود ندارد.
پاسخ :گزینه  -111( 2متوسط -مفهومی)
در یاختههای عصبی میلیندار ،گرههای رانویه وجود دارد .در محل این گرهها ،میلین وجود ندارد و رشتۀ عصبی با محیط بیرون از یاخته ارتباط
دارد .بنابراین در گرهها پتانسیل عمل ایجاد می شود .در محل تحریک ،اختالف پتانسیل دو سوی غشای یاختۀ عصبی به طور ناگهانی تغییر
میکند.
بررسی سایر گزینهها:
1و )4در بخشهایی از یک رشتۀ عصبی که غالف میلین وجود دارد ،میلین با جلوگیری از عبور یونها از غشا ،مانع ایجاد پیام عصبی میشود.
در این بخشها کانالهای یونی دریچهدار وجود ندارد و این کانالها در گرههای رانویه وجود دارند.
 )3در گرههای رانویه پتانسیل عمل ایجاد میشود و پیام عصبی درون رشتۀ عصبی از یک گره به گره دیگر میجهد به همین علت این هدایت
را هدایت جهشی مینامند در حالیکه در بخشهایی که غالف میلین وجود ندارد میتواند هدایت نقطه به نقطه صورت گیرد.
رشتههای وکسون و دندریت
بسیاری از نورونها را مییوشاند

توسط گروهی از یالتههای
یشتیبان سالته میشود
غال

وکسون و دندریت نورون فسی و
وکسون نورون فرکتیک میلین دارند.

نورونها قادر به سالت میلین
نیستند

میلین
در محلهایی از رشتة عصبی قبع
میشودو ایجاد گرو رانویه
باعث هدایت سریع و جه شی ییام
عصوووبی در طول رشووو تة عصوووبی
میشود

در محل گرو رانویهک غشای رشتة عصبی در
تماس با مایع بینیالتهای قرار میگیرد

رشتههای عصبی میلیندار در م!ایسه با رشتۀ همقبر لودک
ییام عصبی را سریعتر هدایت میکنند.

خوب در سواالت باال چند تا نکته رو گفتیم :همیشه یونهای سدیم و پتاسیم از غشا رد میشن (رد گزینه ج سوال کنکور)  +سرعت
هدایت بستگی به میلین و قطر داره (تایید مورد ب سوال کنکور) .و حاال بریم سراغ سوال کنکور!
(کنکور سراسری )99
به طور معمول چند مورد ،در ارتباط با یک یاختۀ عصبی فاقد میلین صحیح است؟
الف) ایجاد پتانسیل عمل در هر نقطه از رشتۀ عصبی به تولید پتانسیل عمل در نقطۀ مجاورش وابسته است.
ب) سرعت هدایت پیام عصبی در بین هر دو نقطۀ متوالی از یک رشتۀ عصبی (با قطر یکنواخت) ،مقدار ثابتی است.
ج) در زمانی که اختالف پتانسیل دو سوی غشا به بیشترین حد خود میرسد ،فقط یک نوع یون از غشا میگذرد.
د) با بسته شدنِ هر دو نوع کانال دریچهدار یونی ،مقدار اختالف پتانسیل دو سوی غشا بدون تغییر خواهد ماند.

1)1

2)2

3)3

4)4

صفحه 23
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پاسخ گزینۀ  1فقط مورد «ب» درست است.
نورونهای رابط یاختههای عصبی فاقد میلین هستند .سرعت هدایت پیام عصبی در نورونها به قطر و وجود غالف میلین بستگی دارد .در
صورتی که غالف میلین وجود نداشته باشد و قطر نورون هم یکنواخت باشد ،سرعت هدایت پیام در طول رشتۀ عصبی مقدار ثابتی است .ایجاد
پتانسیل عمل میتواند در محل سیناپس و پس از اتصال ناقل عصبی به گیرندهها شروع شود.
بیشترین اختالف پتانسیل غشا مربوط به پتانسیل آرامش (یا زمان مهار یاخته) است که در این زمان پمپ سدیم-پتاسیم فعالیت میکند.
با بستهشدن کانالهای دریچهدار یونی ،امکان ورود و خروج ناگهانی یونها از غشا وجود ندارد .اما از زاویه دیگری هم میشه به سوال نگاه کرد!:
هنگامی که پتانسیل عمل غشا به  +30میرسد هر دو کانال بسته هستند و پس از آن با بازشدن کانالهای دریچهدار پتاسیمی ،اختالف پتانسیل
دو سوی غشا تغییر میکند.
مرحلۀ  11آزمون ماز سوال 43

در انسان ،نوعی از تارهای ماهیچهای که ..................

 )1برای حرکات استقامتی ویژه شدهاند ،در همۀ ماهیچههای بدن حضور دارند.
 )2مقدار زیادی میوگلوبین دارند ،همۀ انرژی خود را به روش هوازی بهدست میآورند.
 )3مسئول انجام انقباضات سریع هستند ،بیشتر انرژی خود را از راه بیهوازی بهدست میآورند.
 )4سریع انرژی خود را از دست میدهند ،با انجام ورزش مداوم به تارهای نوع تند تبدیل میشوند.
پاسخ :گزینه  -113( 3متوسط -مفهومی)
تارهای ماهیچهای تند (یا سفید) سریع منقبض میشوند .این تارها مسئول انجام انقباضات سریع مثل دوی سرعت و بلند کردن وزنهاند .این
تارها تعداد میتوکندری کمتری دارند و انرژی خود را بیشتر از راه بیهوازی به دست میآورند.
بررسی سایر گزینهها:

ویژگی

تارماهیچه ای تند

تارماهیچه ای کند

رنگ

سفید

قرمز

میوگلوبین

کم

زیاد

سرعت انقباض

زیاد

کم

توانایی ذخیره اکسیژن

کم

زیاد

تعداد در افراد مختلف

در افراد کم تحرک بیشتر است

در افراد ورزشکار بیشتر است

تعداد میتوکندری

کم

زیاد

تامین انرژی

بیشتر بیهوازی

بیشتر هوازی

نوع حرکات

سرعتی مثل دوی سرعت

استقامتی مثل شنا

میزان استقامت

زود خسته میشوند.

دیر خسته میشوند.

1و )2بسیاری از ماهیچههای بدن هر دو
نوع یاختۀ تند و کند را دارند .تار ماهیچهای
نوع کند ،برای حرکات استقامتی مانند شنا
کردن ویژه شدهاند .این تارها مقدار زیادی
رنگدانه قرمز به نام میوگلوبین دارند که
میتوانند مقداری اکسیژن را ذخیره کنند.
این تارها بیشتر انرژی خود را به روش
هوازی به دست میآورند.
 )4تارهای تند مقدار میوگلوبین کمتری
دارند .این تارها سریع انرژی خود را از دست
میدهند و خسته میشوند .افراد کم تحرک،
دارای تار ماهیچهای تند بیشتری هستند که

با ورزش ،تارهای نوع تند به نوع کند تبدیل میشوند.
مرحلۀ  7پروژۀ جمعبندی سوال 14

با توجه به شکلروبهرو ،کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«بهطور طبیعی ،رشتههای ماهیچهای نوع »..................

 ،A )1مسئول انجام انقباضات سریع هستند.
 ،B )2بیشتر  ATPمورد نیاز خود را به روش اکسایشی تولید میکنند.
 ،A )3در نتیجۀ ورزشهای استقامتی به تارهای نوع  Bتبدیل میشوند.
 ،B )4بهسرعت انرژی خود را از دست میدهند و خسته میشوند.

صفحه 24
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پاسخ :گزینه  -113( 4متوسط -ترکیبی)
رشتههای ماهیچهای نوع ،Bاز نوع یاختههای ماهیچهای نوع تُند هستند .تارهای ماهیچهای نوع تُند (یا سفید) سریع منقبض میشوند .این
تارها مسئول انجام انقباضات سریع مثل دوی سرعت و بلند کردن وزنه اند .این تارها تعداد میتوکندری کمتری دارند و انرژی خود را بیشتر از
راه تنفس بیهوازی به دست میآورند .مقدار میوگلوبین این تارها هم کمتر است .این تارها سریع انرژی
خود را از دست میدهند و خسته میشوند .افراد کم تحرک ،دارای تار ماهیچهای تند بیشتری هستند
که با ورزش ،تارهای نوع تند به نوع کند تبدیل میشوند.
بررسی سایر گزینهها:
1و )3رشتههای ماهیچهای نوع ،Aاز نوع یاختههای ماهیچهای نوع کند هستند .انقباضات سریع در تارهای
نوع تُند (بخش )Bانجام میگیرد و در نتیجۀ ورزشهای استقامتی تارهای نوع تُند (بخش )Bبه تارهای
نوع کند (بخش )Aتبدیل میشوند.
 )2تولید اکسایشی  ATPدر تنفس هوازی انجام میشود در حالیکه تارهای نوع تُند بیشتر انرژی مورد
نیاز خود را از راه تنفس بیهوازی به دست میآورند.

واسه حل این سوال باید ویژگیهای هر نوع تارماهیچهای رو بلد میبودید که در این صورت ،سوال به راحتی قابل حل است.
کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
« آن دسته از تارهای ماهیچۀ اسکلتی که  .................در آنها بیش از سایر تارهاست» ................. ،

(کنکور سراسری )99

 )1فعالیت آنزیم تجزیهکنندۀ  ATPسر میوزین – در مقابل خستگی مقاومت اندکی دارند.
 )2مقدار رنگدانۀ قرمز – فعالیت آنزیمهای مؤثر در چرخۀ کربس آنها مهار گردیده است.
 )3مقدار انرژی آزاد شده از مواد مغذی – با سرعت کندتری سارکومرهای خود را کوتاه میکنند.
 )4سرعت آزاد شدن یونهای کلسیم از شبکۀ سارکوپالسمی – در سیتوپالسم خود ،ساختارهای دوغشایی اندکی دارند.

پاسخ :گزینۀ 2
تارهای ماهیچهای نوع کند ،دارای مقدار زیادی رنگدانۀ قرمز هستند که میتوانند مقداری اکسیژن را ذخیره کنند .این تارها بیشتر انرژی خود
را به روش هوازی به دست میآورند؛ بنابراین در این تارها آنزیمهای موثر در چرخۀ کربس مهار نشدهاند.
آزمون مرحلۀ 25سوال 10

چند مورد دربارۀ هر اندامی در بدن انسان درست است که در پاکسازی گویچههای قرمز مرده نقش دارد؟
الف -با ترشح نوعی هورمون ،تقسیم یاختههای بنیادی لنفوئیدی را افزایش میدهد.
ب -مولکولهای درشت میتوانند از مویرگهای آن خارج شوند.
ج -در دوران جنینی در تولید یاختههای خونی نقش دارد.
د -نوعی اندام لنفی و مرکز تولید لنفوسیتهاست.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

پاسخ :گزینه  -104( 2سخت -ترکیبی)
موارد ب و ج درست است.
کبد و طحال در پاکسازی گویچههای قرمز مرده نقش دارند.
بررسی همۀ موارد:
الف) کبد با ترشح هورمون اریتروپویتین سبب افزایش تقسیم یاختۀ بنیادی میلوئیدی و تولید گویچههای قرمز میشود.
ج) در دوران جنینی ،یاختههای خونی در اندامهایی به جز مغز استخوان مانند کبد و طحال ساخته میشود.
د) لوزهها ،تیموس ،طحال ،آپاندیس و مغز استخوان که مجموعاً به آنها اندام لنفی میگویند مانند گرههای لنفی مراکز تولید لنفوسیتها هستند.
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صفحه 25

فقط با دونستن این که کبد نوعی اندام لنفی نیست ،سوال به راحتی حل میشه  ........اگه خوب توجه کنی ما دقیقاً از همین نکته توی
آزمونهای ماز سوال دادیم و خداروشکر عین همین هم توی کنکور اومد .توی سال کنکور باید آزمونی رو انتخاب کنی که طراحانش با طرز
فکر طراح کنکور سراسری آشنا باشه و بتونه سواالت سال بعد رو پیشبینی کنه نه اینکه هنوز طبق کنکور سال قبل سوال بده!
در انسان ،اندامی که در دوران جنینی ،یاختههای خون را میسازد و جزیی از دستگاه لنفی یک فرد بالغ محسوب نمیشود ،چه
(کنکور سراسری )99
مشخصهای دارد؟

 )1در تنظیم تولید گویچههای قرمز خون نقش دارد.
 )2همۀ مویرگهای آن ،مانع عبور مولکولهای درشت میشود.
 )3هنگام خونریزی شدید ،در تولید لختۀ خون نقش اصلی را ایفا میکند.
 )4در دفع مادۀ حاصل از تخریب هموگلوبین گویچههای قرمز خون ،فاقد نقش است.
پاسخ :گزینۀ  1کبد و طحال در دوران جنینی یاختههای خونی را میسازند ولی کبد جزئی از دستگاه لنفی محسوب نمیشود؛ بنابراین صورت
سوال اشاره به کبد دارد .کبد با ترشح هورمون اریتروپویتین در تنظیم تولید گویچههای قرمز خون نقش دارد.
آزمون مرحلۀ  6پروژۀ جمعبندی سوال25

وجه مشترک دو گیاه  ..................در آن است که هر دو برخالف ..................

 )1گل رز و ذرت -آناناس ،قادر به تثبیت  CO2در طول روز هستند.
 )2ذرت و آناناس -گل رز ،فقط در گروهی از یاختههای فتوسنتزکننده ،آنزیم روبیسکو دارند.
 )3آناناس و گل رز -ذرت ،فاقد تقسیمبندی مکانی برای تثبیت  CO2در دو نوع یاخته هستند.
 )4ذرت و گل رز -آناناس ،فقط در طول شب قادر به بستن روزنههای هوایی خود هستند.
پاسخ :گزینه  -126( 3متوسط -مفهومی)
بررسی سایر گزینهها:
 )1همۀ گیاهان فتوسنتزکننده در طول روز از طریق چرخۀ کالوین ،تثبیت  CO2را انجام میدهند.
مرحلۀ  13آزمون ماز

کدام گزینه ،عبارت زیر را بهطور مناسب کامل میکند؟
«همۀ گیاهانی که کربندیاکسید را فقط  ..................تثبیت مینمایند».................. ،

 )1در طول روز CO2 -را با اسید سهکربنی ترکیب میکنند.
 )2در طول شب CO2 -را به شکل اسید چهارکربنی تثبیت میکنند.
 )3در چرخۀ کالوین -در شرایطی درون کلروپالست CO2 ،تولید میکنند.
 )4توسط آنزیم روبیسکو -با مصرف قندهای یکفسفاته ،ریبولوزفسفات میسازند.
پاسخ :گزینه  -126( 4سخت -مفهومی)
بررسی سایر گزینهها:
 )1گیاهان  C3و  ،C4کربن دیاکسید را فقط در طول روز تثبیت میکنند .گیاهان  ،C3کربن دیاکسید را با ریبولوزبیس فسفات (قند 5کربنی)
ترکیب میکنند ولی در گیاهان  ،C4کربن دیاکسید در یاختههای میانبرگ با اسیدی سه کربنی ترکیب و در نتیجه اسیدی چهارکربنی ایجاد
میشود.

واسه حل این سوال فقط باید دو نکته رو بلد باشی )1 :کدوم گیاهان فقط در طول روز تثبیت کربن دارند )2 .در هر گیاه آنزیم روبیسکو با اضافه
کردن کربن دیاکسید به مولکول 5کربنی دوفسفاته ،چرخۀ کالوین رو راهاندازی میکنه.
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صفحه 26

(کنکور سراسری )99
کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
« در همۀ گیاهانی که تثبیت کربن در آنها ،فقط به هنگام روز صورت میگیرد ،آنزیمی باعث  .............میشود ».

 )1ترکیب شدن  O2با مولکولی پنج کربنی و فسفاتدار
 )2افزوده شدن  CO2به مولکول پنج کربنی دوفسفاته
 )3تجزیۀ مولکول پنج کربنی به دو مولکول سه کربنی و دو کربنی
 )4ترکیب شدن  CO2با اسید سه کربنی و تشکیل اسید چهار کربنی
پاسخ :گزینۀ  2تثبیت کربن در گیاهان  C3و  C4فقط در روز انجام میگیرد .در هر دوی این گیاهان ،آنزیم روبیسکو با افزودن کربن دیاکسید
به مولکول پنج کربنی دوفسفاته ،چرخۀ کالوین را راهاندازی میکند.
مرحلۀ  25آزمون ماز سوال 29

کدام عبارت ،دربارۀ قلب انسان و رگهای متصل به آن صحیح است؟

 )1انشعابات رگی که خون تیره را از قلب خارج میکند ،از زیر سرخرگ آئورت عبور میکنند.
 )2حفرهای از قلب که بیشترین تعداد رگها به آن متصلاند ،حاوی خون تیره است.
 )3همۀ رگهای متصل به حفرات راست قلب در تماس با آئورت قرار دارند.
 )4سه سرخرگ در محل قوس آئورت از این رگ منشعب میشوند.
پاسخ :گزینه  -104( 4متوسط -مفهومی)
بررسی سایر گزینهها:
 )2دهلیز چپ دارای بیشترین تعداد رگ متصل به خود است ( 4سیاهرگ ششی) .به این حفره از قلب خون روشن وارد میشود.
آزمون مرحلۀ  7پروژۀ جمعبندی سوال 12

کدام گزینه ،در ارتباط با قلب انسان درست است؟

 )1دهلیزی که اندازۀ بزرگتری دارد ،خون تیره را فقط از دو سیاهرگ دریافت میکند.
 )2بزرگترین دریچۀ قلب در بخشی قرار گرفته که میوکارد بیشترین ضخامت را دارد.
 )3کوچکترین سیاهرگی که خون را به قلب وارد میکند ،حاوی خون روشن است.
 )4هر دریچۀ قلبی توسط بافت پیوندی به یکی از بطنهای قلب متصل است.
پاسخ :گزینه  -104( 4سخت -مفهومی)
بررسی سایر گزینهها:
 )1همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،دهلیز راست اندازۀ بزرگتری نسبت به دهلیز چپ
دارد .دهلیز راست خون تیره را از سیاهرگ اکلیلی و بزرگ سیاهرگهای زبرین و زیرین دریافت
میکند.
 )3سیاهرگ اکلیلی کوچکترین سیاهرگی است که خون را به قلب وارد میکند .این رگ حاوی خون
تیره است.
آزمون مرحلۀ  7پروژۀ جمعبندی سوال 48

شکل مقابل ،دو نوع رگ در بدن انسان را نشان میدهد .رگی که با حرف  ..................مشخص گردیده
است.................. ،

 -A )1بهطور طبیعی همواره حاوی خون روشن است.
 -B )2فقط به کمک باقیماندۀ فشار سرخرگی ،خون را جابهجا میکند.
 -A )3در الیۀ میانی خود ،بافت ماهیچهای به همراه رشتههای کشسان (االستیک) دارد.
 -B )4در طول خود بندارهای دارد که هنگام انقباض ماهیچههای اسکلتی تغییر وضعیت میدهد.

صفحه 27
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پاسخ :گزینه  -104( 3متوسط -مفهومی)
رگی که با حرف  Aمشخص شده است ،سرخرگ است .در الیۀ میانی سرخرگها و سیاهرگها ،یاختههای
ماهیچهای صاف به همراه رشتههای پروتئینی کشسان وجود دارد.
بررسی سایر گزینهها:
 )1سرخرگها معموالً حاوی خون روشن هستند ولی در مواردی میتوانند خون تیره هم داشته باشند مانند:
سرخرگ ششی و سرخرگهای بندناف.
2و )4رگی که با حرف  Bمشخص شده است ،سیاهرگ است .بسیاری از سیاهرگها دریچههایی دارند که
جهت حرکت خون را یکطرفه میکنند .در هنگام انقباض ماهیچۀ اسکلتی در سیاهرگ مجاور آن ،دریچههای
باالیی باز و دریچههای پایین ،بسته میشوند .باقیمانده فشار سرخرگی باعث ادامۀ جریان خون در سیاهرگها
میشود اما به علت کاهش شدید فشارخون و جهت حرکت خون در سیاهرگها که در بیشتر آنها به سمت باال است الزم است عواملی به جریان
خون در سیاهرگها کمک کنند .این عوامل عبارتند از :تلمبه ماهیچۀ اسکلتی ،دریچههای النه کبوتری و فشارمکشی قفسۀ سینه.

و اما س وال کنکور؛ تنها دام این سوال در اینه که باید سیاهرگ کرونری (اکلیلی) رو در نظر بگیرید! همون چیزی که بارها در آزمون ماز گفتیم.
(کنکور سراسری )99
چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل میکند؟
« به طور معمول در انسان ،همۀ رگهایی که به دهلیز راست قلب وارد میشوند ................... ،همۀ رگهایی که به دهلیز
چپ وارد میشوند» ................. ،
الف) برخالف – ترکیب آهندار یاختههای خون آنها ،سهم کمتری در حمل اکسیژن دارد.
ب) همانند – خون اندامهای باالتر یا پایینتر از قلب را دریافت میکنند.
ج) همانند – در الیۀ میانی دیواره ،رشتههای کشسان زیادی دارند.
د) برخالف – تحت تأثیر تلمبۀ ماهیچۀ اسکلتی خون در آنها به جریان در میآید.

1)1
پاسخ :گزینۀ 2

2)2

3)3

4)4

موارد «الف» و «ج» درست است.

به دهلیز راست قلب ،بزرگ سیاهرگهای زیرین و زبرین و سیاهرگ کرونر که دارای خون تیره هستند وارد میشوند و به دهلیز چپ،
سیاهرگهای ششی که دارای خون روشن هستند ،وارد میشوند .دیوارۀ همۀ سرخرگها و سیاهرگها از سه الیۀ اصلی تشکیل شده است .الیۀ
داخلی آنها بافت پوششی سنگفرشی است که در زیر آن غشای پایه قرار دارد .الیۀ میانی آنها ماهیچۀ صاف است که همراه این الیه رشتههای
کشسان زیادی وجود دارد( .صفحه  64زیست دهم)
با در نظرگرفتن سیاهرگ اکلیلی به راحتی گزینههای ب و د رد میشن!
مرحلۀ  10آزمون ماز سوال 48

در مورد هر نوع گونهزایی که با ایجاد جدایی تولیدمثلی همراه است ،کدام عبارت صدق میکند؟

 )1با توقف شارش بین اعضای یک گونه رخ میدهد.
 )2جدایی تولیدمثلی و گونهزایی در یک نسل رخ میدهد.
 )3بههم خوردن تعادل جمعیت نقش مؤثری در جدایی خزانههای ژنی دارند.
 )4زادههای حاصل از آمیزش افراد گونۀ جدید با گونۀ اولیه ،نازیستا خواهند بود.
پاسخ :گزینه  -124( 3سخت -مفهومی)
بررسی سایر گزینهها:
 )1در گونهزایی دگرمیهنی بر اثر وقوع رخدادهای زمینشناختی و سدهای جغرافیایی ،یک جمعیت به دو قسمت جداگانه تقسیم میشود .این
سدهای جغرافیایی ،ارتباط دو قسمت را که قبالً به یک جمعیت تعلق داشتند قطع میکنند و بین آنها دیگر شارش ژن صورت نمیگیرد.
مرحلۀ  16آزمون ماز سوال 43
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صفحه 28

کدام عبارت ،دربارۀ هر نوع سازوکاری که باعث ایجاد گونۀ جدید میشود ،درست است؟

 )1ابتدا ارتباط بین دو بخش از جمعیت قطع میشود.
 )2قطعاً رانش ژن در ایجاد جدایی تولیدمثلی نقش دارد.
 )3قطعاً با تغییر در خزانۀ ژن ،جدایی تولیدمثلی ایجاد میشود.
 )4بر اثر تغییرات تدریجی در نسلهای متعدد ،گونهزایی رخ میدهد.
پاسخ :گزینه  -124( 3سخت -مفهومی)
بررسی سایر گزینهها:
 )1در گونهزایی دگرمیهنی ارتباط بین دو بخش از جمعیت در اثر رخدادهای زمینشناختی و سدهای جغرافیایی قطع میشود.
 )2در گونهزایی دگرمیهنی ،اگر جمعیتی که از جمعیت اصلی جدا شده است کوچک باشد ،آن وقت اثر رانش ژن را نیز باید در نظر گرفت که
خود بر میزان تفاوت بین دو جمعیت میافزاید.
مرحلۀ  16آزمون ماز سوال 1

کدام عبارت ،دربارۀ نوعی عامل برهمزنندۀ تعادل جمعیت درست است که میتواند علت مقاومشدن باکتریها به پادزیست
(آنتیبیوتیک)ها را توضیح دهد؟

 )1برخالف رویدادهای تصادفی ،فراوانی دگرهای را تغییر میدهد.
 )2با تغییر در افراد جمعیت موجب افزایش سازش آنها با محیط میشود.
 )3میتواند سبب کاهش تفاوتها در جمعیت و افزایش تفاوتها بین دو جمعیت شود.
 )4همانند همۀ عوامل برهمزنندۀ تعادلِ جمعیت ،فقط در جهت سازش جمعیت با محیط عمل میکند.
پاسخ :گزینه  -124( 3متوسط -مفهومی)
بررسی سایر گزینهها:
 )2انتخاب طبیعی جمعیت را تغییر میدهد نه فرد را!
در ارتباط با همۀ سازوکارهایی که باعث ایجاد گونهای جدید می شود ،کدام گزینه به طور حتم صادق است؟ (کنکورسراسری)99

 )1به وجود آمدن کامه (گامت)هایی متفاوت (از نظر محتوی ژنی) با کامه (گامت)های طبیعی والدین الزامی است.
 )2انتخاب طبیعی با ایجاد تغییر در افراد ،فراوانی دگره (الل)های جمعیت را تغییر میدهد.
 )3در ابتدا رانشدگرهای ،به شدت بر میزان تفاوت بین دو جمعیت میافزاید.
 )4مانع جغرافیایی از شارش ژن ،جلوگیری مینماید.
پاسخ :گزینۀ 1
هم در گونهزایی دگرمیهنی و هم در گونهزایی هممیهنی ،افرادی با ژنوتیپهای متفاوت از والدین ایجاد میشوند که تشکیل این افراد میتواند
در پی جهش یا نوترکیبی باشد که در هر دو حالت ،گامتهایی متفاوت با گامتهای والدین تولید میشود.
انتخاب طبیعی موجب تغییر جمعیت میشود؛ نه فرد!
وقوع رانش و وجود مانع جغرافیایی فقط مربوط به گونهزایی دگرمیهنی است.
آزمون مرحلۀ 6سوال 28

در مرحلهای از ترجمه که پنج توالی سهنوکلئوتیدی رمزه (کدون) و پادرمزه (آنتیکدون) بهطور همزمان درون جایگاههای
ریبوزوم قرار دارند ،کدام مورد رخ نمیدهد؟

 )1آمینواسید از رنای ناقل در جایگاه  Aجدا شده و به رشتۀ پلیپپتیدی متصل میشود.
 )2اولین آمینواسید از طریق گروه کربوکسیل خود ،پیوند پپتیدی تشکیل میدهد.
 )3رِنای ناقل بدون آمینواسید در جایگاه  Eقرار گرفته و از رِناتن خارج میشود.
 )4آخرین آمینواسید از طریق گروه آمینی خود ،در پیوند پپتیدی شرکت میکند.
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صفحه 29

پاسخ :گزینه  -122( 1سخت -مفهومی)
همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،در مرحلۀ طویل شدن درون
ریبوزوم به صورت همزمان ،سه کدون و دو آنتیکدون قابل مشاهده است.
پس منظور سوال مرحلۀ طویل شدن است.
در این مرحله آمینواسید(ها) از رنای ناقل جایگاه  Pجدا شده و با تشکیل
پیوند پپتیدی به آمینواسید موجود در جایگاه  Aمتصل میشود.
بررسی سایر گزینهها:
 ) 3در مرحله طویل شدن ،پس از قرارگیری رنای ناقل مکمل رمزۀ جایگاه ، Aآمینواسید یا آمینواسیدهای موجود در جایگاه  Pاز رنای ناقل
جدا میشود و با آمینواسید جایگاه  Aبا پیوند پپتیدی متصل میشود .پس از آن رناتن به اندازه یک رمزۀ به سوی رمزۀ پایان پیش میرود .در
این موقع رنای ناقل که حامل رشته پلیپپتیدی در حال ساخت است در جایگاه  Pقرار میگیرد و جایگاه  Aخالی میشود تا پذیرای رِنای ناقل
بعدی باشد .رنای ناقل بدون آمینواسید نیز در جایگاه  Eقرار میگیرد و سپس از این جایگاه خارج میشود.

واسه حل این سوال فقط باید مراحل ترجمه رو به ترتیب حفظ باشید ،همین! در ضمن مازی بوده باشید به راحتی میتونستید سوال رو حل
کنید چون ما توی آزمونها ،مراحل ترجمه رو بارها و به شکلهای مختلف توی سواالت مطرح کردیم .مثالً فقط با بررسی همین سوال باالیی
در عرض  3ثانیه میتونستی سوال کنکور رو بترکونی!
در انسان به منظور تولید یک پروتئین ترشحی توسط لنفوسیت  ،Bپس از برقرار شدن دومین پیوند پپتیدی ،کدام اتفاق رخ
(کنکور سراسری )99
میدهد؟

 tRNA )1بدون آمینواسید در جایگاه  Eقرار میگیرد.
 )2پیوند بین زنجیرۀ پلیپپتیدی و دومین  tRNAسست میشود.
 )3آمینواسید جایگاه  Aاز رنای ناقل ( )tRNAخود جدا میشود.
 tRNA )4حامل سومین آمینواسید به جایگاه  Aریبوزوم وارد میگردد.
پاسخ :گزینۀ  1در فرایند ترجمه ،بعد از ایجاد پیوند پپتیدی ،رناتن به اندازۀ یک رمزه به سوی رمزۀ پایان به پیش میرود .در این موقع رنای
ناقل که حامل رشتۀ پلیپپتیدی در حال ساخت است در جایگاه  Pقرار میگیرد و جایگاه  Aخالی میشود تا پذیرای رنای ناقل بعدی باشد.
رنای ناقل بدون آمینواسید نیز در جایگاه  Eقرار گرفته و سپس از این جایگاه خارج میشود.
مرحلۀ  13آزمون ماز سوال 28

همۀ جانداران تکیاختهای که با کاهش عدد اکسایش کربن در  CO2مواد آلی میسازند ،چه مشخصهای دارند؟

 )1نوعی پمپ انتقالدهندۀ  H+در سبزدیسۀ خود دارند.
 )2بهکمک نوعی کلروفیل  ،aانرژی نور را به دام میاندازند.
 )3در واکنشهایی مستقل از نور H2O ،تولید میکنند.
 )4اتمهای اکسیژن در  CO2را تبدیل به مولکول اکسیژن میکنند.

پاسخ :گزینه  -126( 3سخت -مفهومی)
جانداران تکیاختهای فتوسنتزکننده مثل انواعی از باکتریها و آغازیان و همچنین جانداران تکیاختهای شیمیوسنتزکننده میتوانند تثبیت
 CO2انجام دهند و با کاهش عدد اکسایش کربن ،ترکیبات آلی تولید کنند .همۀ جانداران ،میتوانند واکنشهای سنتز آبدهی انجام دهند ،در
این واکنشها که مستقل از نور است؛ ضمن سنتز یک مولکول ،آب تولید میشود.
بررسی سایر گزینهها:
1و )2باکتریهای شیمیوسنتزکننده فاقد سبزدیسه و کلروفیل هستند.
 )4در فتوسنتز ،اکسیژن از تجزیۀ آب تولید میشود؛ نه از اتمهای کربندیاکسید!
مرحلۀ  19آزمون ماز سوال 14

هر باکتری که  ..................میکند ،بهطور حتم  ..................مینماید.

 )1نیترات تولید -انرژی مورد نیاز خود را فقط از تجزیۀ مواد آلی تأمین
 CO2 )2را تثبیت -ضمن مصرف انرژی نور در فتوسنتز ،آب تولید
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 )3ترکیبات گوگردی را تجزیه -بدون تولید آب CO2 ،را مصرف
 )4اکسیژن را تولید -با استفاده از نور و  CO2مواد آلی را تولید
پاسخ :گزینه  -126( 4سخت -مفهومی)
باکتریهایی که اکسیژن تولید میکنند ،فتوسنتزکننده هستند .این باکتریها با استفاده از نور و  CO2مواد آلی مورد نیاز خود را تولید
میکنند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1باکتریهای نیتراتساز که شیمیوسنتزکنندهاند ،نیترات تولید میکنند .این باکتریها انرژی مورد نیاز برای ساختن مواد آلی از مواد معدنی
را از واکنشهای اکسایش آمونیوم که نوعی مادۀ معدنی است ،به دست میآورند.
 )2باکتریهای فتوسنتزکننده و شیمیوسنتزکننده توانایی تثبیت  CO2را دارند .باکتریهای شیمیوسنتزکننده بدون نیاز به نور از کربن
دیاکسید مادۀ آلی میسازند.

واسه حل این سوال اول باید یک لیست از مواردی که طراح توی هر گزینه ازت میخواد رو توی ذهنت مرور میکردی و بعد به دنبال
مثال نقض میگشتی .ما توی آزمونهای ماز این روش رو بارها توی پاسخ تشریحی آزمونها به بچهها گوشزد کردیم .این رو یادت باشه ماز
فقط یک آزمون نیست! ماز بهت روش برخورد با تیپ سواالت مختلف رو آموزش میده1
کدام عبارت نادرست است؟

(کنکور سراسری )99

 )1همۀ تکیاختهایهای مؤثر در ساخت نیترات از آمونیوم ،با استفاده از فسفات معدنی و واکنش انتقال الکترونهاATP ،
میسازند.
+
 )2همۀ تکیاختهایهای ایجادکنندۀ الکتات ،در مرحلهای از تنفس یاختهای خود  NADتولید میکنند.
 )3همۀ تکیاختهایهای تولیدکنندۀ اکسیژن ،با کمک مواد معدنی ،مواد آلی مورد نیاز خود را میسازند.
 )4همۀ تکیاختهایهای تثبیتکنندۀ کربن ،رنگیزههای فتوسنتزی دارند.
پاسخ :گزینۀ  4جانداران تثبیتکنندۀ کربن شامل فتوسنتزکنندهها و شیمیوسنتزکنندگان هستند در حالیکه رنگیزۀ فتوسنتزی فقط در
فتوسنتزکنندگان وجود دارد .جانداران شیمیوسنتزکننده بدون نیاز به نور ،کربن را تثبیت میکنند.
آزمون مرحلۀ  12سوال 30

کدام عبارت ،درست است؟

 )1هر یاختۀ دستگاه ایمنی میتواند نوعی اینترفرون به محیط داخلی بدن وارد کند.
 )2پرفورین پس از ورود به یاختۀ هدف ،باعث مرگِ برنامهریزیشدۀ یاخته میشود.
 )3هر پروتئین مکمل میتواند ساختاری حلقهمانند در غشای میکروب ایجاد کند.
 )4در فرایند التهاب ،فقط درشتخوارهای بافتی پیک شیمیایی ترشح میکنند.
پاسخ :گزینه  -115( 1سخت -مفهومی)
بررسی سایر گزینهها:
 )4در التهاب ،یاختههای دیوارۀ مویرگها و بیگانهخوارهای بافتی با تولید پیکهای شیمیایی ،گویچههای سفید خون را به موضع آسیب
فرا میخوانند.
در پاسخ التهابی ،پیک شیمیایی از یاختههای پوششی (یاختۀ دیوارۀ مویرگ) و بیگانهخوارهای بافتی ترشح میشود.
آزمون جامع مرحلۀ  8دوپینگ سوال 21
کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
در بدن انسان ،هر  ،..................بهطور حتم ..................
 )1نوع پاسخ موضعی که بهدنبال آسیب بافتی ایجاد میشود -با بیگانهخواری میکروبها جهت سرکوب آنها همراه خواهد بود.
 )2مادۀ شیمیایی که در افزایش تعداد گویچههای سفید در محل التهاب نقش دارد -از یاختههایی با توانایی بیگانهخواری ترشح میشوند.
 )3یاختهای که با ترشح پرفورین در مبارزه علیه یاختههای سرطانی شرکت میکند -از تقسیم یاختههای بنیادی در مغز استخوان تولید میشود.
 )4یاختهای که توانایی بیگانهخواری میکروبهای درون خون را دارد -در ساخت گیرندههای آنتیژنی در سیتوپالسم خود ناتوان است.
پاسخ :گزینه  -115( 4سخت -ترکیبی)
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بررسی سایر گزینهها:
 )2در محل آسیبدیده ،هیستامین مترشحه از ماستوسیتهای آسیبدیده و همچنین پیکهای شیمیایی مترشحه از یاختههای دیوارۀ مویرگها و بیگانهخوارهای
بافتی در افزایش گویچههای سفید در محل آسیبدیده نقش ایفا میکنند .از میان این یاختهها ،ماستوسیتها و بیگانهخوارهای بافتی مانند درشتخوارها توانایی
بیگانهخواری دارند اما یاختههای دیوارۀ مویرگها فاقد این توانایی هستند.

و حاال سوال کنکور :فقط کافیه بدون التهاب مربوط به دفاع غیراختصاصی هست و کدوم یاختهها در التهاب پیک شیمیایی ترشح میکنن!
همین.
(کنکور سراسری )99
کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
« در انسان به هنگام التهاب .................... ،یاختههایی که با تولید پیکهای شیمیایی ،گویچههای سفید را به موضع آسیب
هدایت میکنند» ................... ،

 )1بعضی از – عوامل بیگانه را براساس ویژگیهای عمومی آنها شناسایی مینمایند.
 )2همه – متنوعترین گروه مولکولهای زیستی را در بخشهایی از ساختار خود میسازند.
 )3بعضی از – از طریق گیرندههای متنوع دفاع اختصاصی خود به یاختههای هدف متصل میگردند.
 )4همه – میتوانند در صورت ادامه حیات و هنگام مواجه با عوامل بیماریزا ،پروتئین دفاعی بسازند.

پاسخ :گزینۀ 3در التهاب یاختههای دیوارۀ مویرگ و بیگانهخوارهای بافتی با تولید پیکهای شیمیایی ،گویچههای سفید خون را به موضع
آسیب فرا میخوانند .هیچکدام از این یاختهها در دفاع اختصاصی فعالیت نمیکنند.
آزمون مرحلۀ  2پروژۀ جمعبندی سوال 10
پس از چرخش سر انسان ،به منظور تولید و ارسال پیام عصبی به مخچه ابتدا کدام مورد در گوش درونی صورت میگیرد؟

 )1حرکت دریچۀ بیضی منجر به لرزش مایع درون مجاری نیمدایره میشود.
 )2با حرکت مایع درون مجاری نیمدایره ،مادۀ ژالتینی به یکطرف خم میشود.
 )3با حرکت مژک در گیرندههای حسی تعادل ،کانالهای یونی باز میشوند.
 )4با خمشدن هر پوشش ژالتینی تنها یک گیرندۀ حسی تحریک میشود.
پاسخ :گزینه  -112( 2آسان -خط به خط)
درون مجاری نیمدایره از مایعی پر شده است و مژکهای یاختههای گیرنده نیز در مادهای ژالتینی قرار دارند .با
چرخش سر ،ابتدا مایع درون مجرا به حرکت در میآید و مادۀ ژالتینی را به یک طرف خم میکند.
بررسی سایر گزینهها:
 )3مراحل ایجاد پیام رو یک بار برای همیشه یاد بگیر :چرخش سر ← حرکت مایع درون مجاری نیمدایره ←
خم شدن مادۀ ژالتینی به یک طرف ← خم شدن مژکهای یاختههای گیرنده ← تغییر در نفوذپذیری غشای
یاختههای گیرنده به یونها ← ایجاد پیام عصبی.
 )4همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،مژکهای یاختههای گیرنده درون مادهای ژالتینی قرار دارند،
لذا با خم شدن مادۀ ژالتینی به یک سمت ،مژکهای چندین گیرندۀ تعادلی خم میشوند.

اینم یک سوال دیگه با مطابقت  100درصدی با کنکور  .99توی این سوال هم باید به مراحل ایجاد پیام مسلط میبودید و هم به شکل کتاب
درسی.
چند مورد در ارتباط با گیرندههای موجود در بخش دهلیزی گوش انسان ،صحیح است؟
الف) از طریق مژکهای خود با مایع پیرامونی تماس دارند.
ب) در صدور بخشی از پیامهای مربوط به وضعیت بدن دخالت مینمایند.
ج) پس از حرکت مایع پیرامونی ،ابتدا کانالهای یونی غشای آنها باز میشود.
د) پیامهای خود را به بخشی در پشت ساقۀ مغز که با نوعی بافت پیوندی پوشیده شده  ،ارسال میکنند.

1)1

2)2

3)3

4)4

(کنکور سراسری )99
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پاسخ :گزینۀ  2موارد «ب» و «د» درست است.
گیرندههای حسی موجود در بخش دهلیزی گوش انسان دارای مژک هایی هستند که درون مادۀ ژالتینی قرار داشته و با مایع اطراف تماسی
ندارند .این گیرندهها پیام های مربوط به تعادل را به مخچه که در پشت ساقۀ مغز قرار دارند ،منتقل میکنند .باز شدن کانالهای یونی موجود
در غشای این گیرندهها بعد از خم شدن مژکهای گیرنده رخ میدهد نه پس از حرکت مایع پیرامونی!
مرحلۀ  1آزمون ماز سوال 8
کدام گزینه ،عبارتزیر را بهطور نامناسب کامل میکند؟
«افزایش بیش از حد ترشح هورمونهایی که در  ..................ساخته میشوند ،میتواند به ترتیب منجر به افزایش و کاهش
 ..................شود».

 )1بخش قشری غدۀ فوق کلیه -برونده قلبی و فعالیت درشتخوار(ماکروفاژ)ها
 )2غدد پاراتیروئید -جذب کلسیم در رودۀ باریک و حجم حفرات در بافت استخوانی
 )3بخش مرکزی غدۀ فوق کلیه -فعالیت شبکۀ هادی قلب و ذخیرۀ گلیکوژن در کبد
 )4غدۀ سپردیس (تیروئید) -تولید کربندیاکسید در یاختهها و میزان  LDLدر خون
پاسخ :گزینه  -114( 2سخت -ترکیبی)
افزایش بیش از حد هورمون پاراتیروئید که از غدد پاراتیروئید ترشح میشود ،سبب افزایش تجزیۀ بافت استخوانی و لذا افزایش حجم حفرات
بافت استخوانی و پوکی استخوان میشود.
بررسی سایر گزینهها:
 )1افزایش هورمون آلدوسترون منجر به افزایش حجم خون شده و با افزایش حجم خون ،میزان برونده قلبی نیز افزایش مییابد .از طرفی
افزایش میزان کورتیزول منجر به ضعف دستگاه ایمنی و لذا کاهش فعالیت درشتخوارها میشود.
 )4با افزایش هورمونهای تیروئیدی ،سوخت و ساز یاختهها افزایش مییابد؛ بنابراین تولید کربندیاکسید افزایش و میزان چربی (از جمله
 )LDLو گلیکوژن بدن کاهش مییابد.
مرحلۀ  3آزمون ماز سوال 20
چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل میکند؟
« افزایش ترشحات درونریز  ...............برخالف افزایش ترشحات درونریز » ..................
الف -غدۀ روی کلیه -دوازدهه ،منجر به تغییر سطح گلوکز خون خواهد شد.
ب -بزرگترین غدۀ دستگاه گوارش -تیروئید ،منجر به افزایش هماتوکریت میشود.
ج -غدههای چسبیده به پشت تیروئید -کلیه ،میزان کلسیم مدفوع را افزایش میدهد.
د -بخش پسین هیپوفیز -بخش پیشین آن ،تولید شیر در زنان شیرده را افزایش میدهد.

1 )1

2)2

3)3

4)4

پاسخ :گزینه  -114( 2سخت -ترکیبی)
فقط مورد ج و د نادرست است.
بررسی موارد:
الف) افزایش ترشح هورمون از غده فوق کلیه (مثل اپینفرین ،نوراپینفرین و کورتیزول) برخالف سکرتین ،سبب افزایش قند خون میشود.
دوازدهه ،با تولید و ترشح هورمون سکرتین منجر به افزایش ترشح بیکربنات از غدۀ پانکراس میشود.
غدۀ تیروئید ،هورمونهای تیروئیدی و هورمون کلسیتونین را میسازد .این دو هورمون اثر مستقیمی بر روی هماتوکریت ندارند.
ج) غدد پاراتیروئید به سطح پشتی تیروئید چسبیدهاند .این غدد هورمون پاراتیروئیدی را تولید و ترشح میکنند.هورمون پاراتیروئیدی با اثر بر
ویتامین  ،Dآن را به شکلی تبدیل میکند که میتواند جذب کلسیم از روده را افزایش دهد .با افزایش جذب کلسیم ،میزان کلسیم مدفوع
کاهش مییابد.
د) هورمون پروالکتین که از بخش پیشین هیپوفیز ترشح میشود موجب افزایش تولید شیر میشود.

و اینم سوال کنکور!
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کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل میکند؟
« در فردی که تازه وارد مرحلۀ پس از زایمان شده و به نوعی  ..................مبتال گردیده است» ..................... ،

صفحه 33

(کنکور سراسری )99

 )1کمکاری غدۀ پاراتیروئید – عمل عضالت مختل میشود و با افزایش تولید ترومبین ،روند انعقاد خون دچار مشکل میشود.
 )2کمترشحی بخش پسین غدۀ زیرمغزی (هیپوفیز) – ترشح شیر کاهش مییابد و بر غلظت ادرار افزوده میشود.
 )3پرکاری قشر غدۀ فوقکلیه – فعالیت مغز استخوانها ضعیف میشود و عالئمی از خیز مشاهده میگردد.
 )4پرکاری غدۀ سپردیس (تیروئید) – ضربان قلب کاهش مییابد و عضالت ضعیف میشود.

پاسخ :گزینۀ 3از بخش قشری غدۀ فوقکلیه کورتیزول ،آلدوسترون و هورمونهای جنسی ترشح می شود .در صورت پرکاری بخش قشری غدۀ
فوقکلیه ،ترشح این هورمونها افزایش مییابد .به دنبال افزایش آلدوسترون میزان آب و نمک بدن افزایش مییابد و شرایط برای بروز خیز
مهیا میشود.
مرحلۀ  10آزمون سوال 24
کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
«دانشمندان با بررسی  ..................پیبردهاند که »..................

 )1اندامهایی که طرح ساختاری یکسان دارند -دلفین و شیر کوهی از یک گونۀ مشترک مشتق شدهاند.
 )2ساختارهایی که کار یکسانی دارند -روشهای یکسانی برای پاسخ به نیازها در جانداران دیده میشود.
 )3سنگوارههای مختلف -درخت گیسو برخالف گل الله در  170میلیون سال پیش هم جود داشته است.
 )4ژنگان (ژنوم) گونههای مختلف -توالیهای حفظشده نمیتوانند ایجادکنندۀ ویژگی خاص یک گونه باشند.
پاسخ :گزینه  -124( 2متوسط -مفهومی)
ساختارهایی را که کار یکسان اما طرح ساختاری متفاوت دارند ،ساختارهای آنالوگ مینامند .بال کبوتر و بال پروانه آنالوگاند چون هر دو برای
پرواز کردناند (کار یکسان) گرچه ساختارهای متفاوتی دارند .این ساختارها نشان میدهند که برای پاسخ به یک نیاز ،جانداران به
روشهای مختلفی سازش پیدا کردهاند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1در تشریح مقایسهای اجزای پیکر جانداران گونههای مختلف با یکدیگر مقایسه میشود .این مقایسه نشان میدهد که ساختار بدنی بعضی
گونهها از طرح مشابهی برخوردار است .مقایسۀ اندام حرکتی جلویی در مهرهداران مختلف از طرح ساختاری یکسان حکایت دارد .اندامهایی را
که طرح ساختاری آنها یکسان است ،حتی اگر کار متفاوتی انجام دهند ،اندام یا ساختارهای همتا مینامند .دست انسان ،بال پرنده ،بالۀ دلفین
و دست گربه مثالهایی از اندامهای همتا هستند .زیست شناسان بر این باورند چون گونهها دارای نیای مشترکی هستند ،ساختارهای همتا در
گونههای مختلف وجود دارد .از خویشاوندی موجودات زنده در ردهبندی هم استفاده میشود؛ دلفین با شیر کوهی خویشاوندی نزدیکتری دارد
تا با کوسه!
ال
 )4در ژنگان شناسی مقایسهای ،ژنگان گونههای مختلف با یکدیگر مقایسه میشود .از این مقایسه ،اطالعات ارزشمندی به دست میآید .مث ً
اینکه کدام ژنها در بین گونهها مشترکاند و کدام ژنها ویژگیهای خاص یک گونه را باعث میشوند .همچنین ،زیستشناسان از مقایسۀ بین
دِنای جانداران مختلف برای تشخیص خویشاوندی آنها استفاده می کنند .هرچه بین دِنای دو جاندار شباهت بیشتری وجود داشته باشد،
خویشاوندی نزدیکتری دارند .همچنین میتوان به تاریخچۀ تغییر آنها پیبرد.
توالیهایی از دِنا را که در بین گونههای مختلف دیده میشوند ،توالیهای حفظشده مینامند .پس این توالیها ،نمیتوانند ایجادکنندۀ ویژگی
خاص هر گونه باشند ،چون بین گونههای مختلف دیده میشوند.

و اینم سوال کنکور!
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کدام عبارت در ارتباط با زیستشناسان صحیح است؟

صفحه 34

(کنکور سراسری )99

 )1افراد دارای ساختارهای همتا را دارای یک نیای مشترک میدانند.
 )2ساختارهای آنالوگ را به عنوان شواهدی برای تغییر گونهها در نظر میگیرند.
 )3توالیهای آمینواسیدی حفظ شدۀ پروتئینها را فقط خاص افراد یک گونه میدانند.
 )4معتقدند ،اندامهای وستجیال در همۀ جانداران تکاملیافته ،دارای نقش بسیار جزیی است.
پاسخ :گزینۀ 1
زیستشناسان بر این باورند که گونههای دارای ساختارهای همتا ،نیای مشترکی دارند ،یعنی اینکه در گذشته از گونۀ مشترکی مشتق
شدهاند .زیستشناسان از سنگوارهها ،تشریح مقایسهای و مطالعات مولکولی به عنوان شواهدی برای تغییر گونهها استفاده میکنند.
مرحلۀ  1پروژۀ جمعبندی سوال 2
کدام گزینه ،عبارت زیر را بهطور مناسب کامل میکند؟
«در بخشی از مجاری تنفسی انسان که مخاط مژکدار »..................

 )1پایان مییابد ،یاختههای سنگفرشی عامل سطح فعال (سورفاکتانت) میسازند.
 )2آغاز میشود ،ناخالصیهای هوا فقط توسط ترشحات مخاطی گرفته میشود.
 )3آغاز میشود ،شبکۀ وسیعی از رگها با دیوارۀ نازک ،هوا را گرم میکند.
 )4پایان مییابد ،آخرین خط دفاعی دستگاه تنفسی مشاهده میشود.
پاسخ :گزینه  -103( 3متوسط -مفهومی)
ابتدای مسیر ورود هوا در بینی ،از پوست نازکی پوشیده شده است که موهای آن ،مانعی در برابر ورود ناخالصیهای هوا ایجاد میکند .با پایان
یافتن این پوست در بینی ،مخاط مژکدار آغاز میشود که در سراسر مجاری هادی ادامه پیدا میکند .در بینی شبکهای وسیع از رگهایی
با دیوارۀ نازک وجود دارد که هوا را گرم میکند.
مرحلۀ  5آزمون ماز سوال 31
کدام عبارت ،در مورد گروهی از یاختههای سنگفرشی در دیوارۀ حبابکهای ششی در انسان ،درست است؟

 )1ترشح عامل سطح فعال را به عهده دارند.
 )2ظاهری مشابه یاختۀ پوششی مویرگ دارند.
 )3از غشای پایه مشترک با مویرگ استفاده میکنند.
 )4گازهای تنفسی را از دو الیه غشای خود عبور میدهند.
پاسخ :گزینه  -103( 3سخت -مفهومی)
دیوارۀ حبابک از دو نوع یاخته ساخته شده است .نوع اول ،سنگفرشی و فراوانتر است .برای اینکه اکسیژن و کربن دیاکسید بین هوا و
خون مبادله شوند این مولکولها باید از ضخامت دیوارۀ حبابکها و دیوارۀ مویرگها عبور کنند .هر دو دیواره ،از بافت پوششی سنگفرشی یک
الیه ساخته شدهاند که بسیار نازک است .در جاهای متعدد ،بافت پوششی حبابک و مویرگ هر دو از یک غشای پایۀ مشترک استفاده
میکنند  ،در نتیجه مسافت انتشار گازها به حداقل ممکن رسیده است .در واقع چون گفته در جاهای متعدد پس میتوان گفت گروهی از
یاختههای سنگفرشی دیواره حبابک از غشای پایه مشترک با مویرگ استفاده میکنند.
مرحلۀ  22آزمون ماز سوال 6
کدام گزینه ،درست است؟

 )1در ترشحات مخاطی نای برخالف روده ،آنزیم لیزوزیم وجود دارد.
 )2ترشحات مخاطی مجاری تنفسی همانند شبکۀ رگهای بینی ،هوا را گرم میکند.
 )3هر یاختۀ مژکدار در مجاری تنفسی ،ترشحات مخاطی را به سمت باال هدایت میکند.
 )4تبادل اکسیژن در هر بخش مبادلهای دستگاه تنفس ،فقط بهصورت محلول در آب صورت میگیرد.

صفحه 35
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پاسخ :گزینه  -103( 4سخت -مفهومی)
بررسی سایر گزینهها:
 )1در ترشحات مخاطی نای و روده ،مواد ضد میکروبی وجود دارد .این ماده همان آنزیم لیزوزیم (متعلق به نخستین خط دفاعی) است.
 )2در بینی ،شبکهای وسیع از رگهایی با دیوارۀ نازک وجود دارد که هوا را گرم میکند .این شبکه به سطح درونی بینی بسیار نزدیک است،
بنابراین آسیبپذیری بیشتری دارد و آسانتر از دیگر نقاط دچار خونریزی میشود .در حالیکه ترشحات مخاطی هوا را مرطوب میکند.

توی این سوال شما فقط به این نکته باید دقت کنید که غشای پایه مشترک مربوط به حبابک هست نه در بخش هادی! به همین سادگی! که
البته نکات الزم برای رد بقیه گزینهها رو هم در سواالت باال گفتیم!
کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
« در بخش هادی دستگاه تنفسی انسان ،گروهی از یاختههای » ....................

(کنکور سراسری )99

 )1سنگفرشی به گرم شدن هوای دم کمک میکنند.
 )2ترشحی ،الیهای با ضخامت متفاوت را به وجود میآورند.
 )3پوششی و مویرگی از غشای پایه مشترکی استفاده میکنند.
 )4غیرپیوندی ،زوائدی به داخل ترشحات محتوی مواد ضد میکروبی میفرستند.
پاسخ :گزینۀ 3وجود غشای پایۀ مشترک بین یاختههای پوششی دیوارۀ حبابک و دیوارۀ مویرگ ،در بخش مبادلهای دستگاه تنفس مشاهده
میشود نه بخش هادی!
مرحلۀ  8پروژۀ جمعبندی سوال 11
در ارتباط با گروهی از جانوران که سادهترین ساختار در اندامهای تنفس مهرهداران را دارند ،کدام ویژگی نادرست است؟

 )1کلیۀ آنها ساختار مشابه ،ولی عملکردی متفاوت در مقایسه با سایر مهرهداران دارد.
 )2قلب بهصورت یک تلمبه با فشار کمتر و تلمبۀ دیگری با فشار بیشتر فعالیت میکند.
 )3در هر جنس به منظور تولیدمثل ،تعداد زیادی کامه (گامت) همزمان وارد آب میشود.
 )4بخش جلویی طناب عصبی در سطح پشتی بدن ،برجسته شده و مغز را تشکیل میدهد.
پاسخ :گزینۀ -103(1سخت -ترکیبی)
بررسی سایر گزینهها:
 ) 2دوزیستان بالغ دارای گردش خون مضاعف هستند .در گردش مضاعف ،خون ضمن یکبار گردش در بدن ،دوبار از قلب عبور میکند .در این
سامانه قلب به صورت دو تلمبه عمل می کند :یک تلمبه با فشار کمتر برای تبادالت گازی و تلمبۀ دیگر با فشار بیشتر برای گردش عمومی،
فعالیت میکند.
آزمون جامع مرحلۀ  3دوپینگ سوال 28
به طور طبیعی ،هر مهرهدار دارای  ..................فاقد  ..................است.
 )1تنفس پوستی -دیوارۀ ناقص بین بطنهای قلب

 )2پمپ فشار منفی هوا -غدد نمکی مجاور زبان

 )3قلب سهحفرهای -غضروف در اسکلت داخلی
بررسی سایر گزینهها:

 )4غدد نمکی -ارتباط خونی بین جنین و مادر

 ) 2بیشتر خزندگان ،همۀ پرندگان و پستانداران دارای سازوکار فشار منفی در دستگاه تنفس خود هستند .برخی از خزندگان و پرندگان دریایی و بیابانی که
آب دریا یا غذای نمکدار مصرف میکنند ،میتوانند نمک اضافه را از طریق غدد نمکی نزدیک چشم یا زبان ،به صورت قطرههای غلیظ دفع کنند.

آزمون جامع مرحلۀ  6دوپینگ سوال 2

کدام گزینه ،عبارت زیر را به نادرستی کامل مینماید؟
«در هر  ..................به طور حتم  ..................مشاهده میشود»

 )1جانور تخمگذار -لقاح داخلی
 )3جانور تخمگذار -پوستۀ ضخیم در اطراف تخم

 )2پستاندار کیسهدار -تولد نوزاد نارس
 )4پستاندار کیسهدار -تغذیه نوزاد از غدد شیری در ناحیه سینه
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صفحه 36

پاسخ :گزینه 4
در پستانداران کیسهدار مثل کانگورو ،جنین ابتدا درون رحم ابتدایی مادر رشد و نمو را آغاز میکند .به دلیل مهیانبودن شرایط به صورت نارس متولد میشود و
خود را به درون کیسهای که بر روی شکم مادر است ،میرساند .در آنجا ضمن حفاظت ،از غدد شیری درون آن تغذیه میشود تا مراحل رشد و نمو را کامل
کند .بنابراین در این جانداران ،غدد شیری در ناحیه شکمی هستند؛ نه سینه!

آزمون جامع مرحلۀ  10دوپینگ سوال 23

گروهی از جانوران گیاهخوار ،بهسرعت غذا میخورند تا در فرصتی مناسب غذا را درون دهان خود نشخوار کنند .مشخصۀ این
جانوران کدام است؟

 )1همانند گیاهخواران غیرنشخوارکننده معدۀ چهارقسمتی دارند.
 )2در همۀ بخشهای معدۀ آنها امکان گوارش مواد وجود دارد.
 )3گوارش آنزیمی را قبل از گوارش میکروبی انجام میدهند.
 )4مواد غذایی فقط یک بار به سیرابی آنها وارد میشود.
پاسخ :گزینه  -102( 2سخت -مفهومی)
پستانداران نشخوارکننده بهسرعت غذا میخورند تا در فرصت مناسب یا مکانی امن ،غذا را با نشخوارکردن وارد دهان کنند و بجوند .این
جانوران دارای معدۀ چهارقسمتی هستند .درونِ نگاری و سیرابی گوارش میکروبی غذا تحت تأثیر آنزیمهای ترشحشده از میکروبها صورت
میگیرد .از طرفی مواد غذایی از نگاری به هزارال وارد میشوند؛ پس درون هزارال هم امکان گوارش میکروبی وجود دارد .درون شیردان نیز
آنزیمهای گوارشی خود جانور ترشح میشود.
بررسی سایر گزینهها:
 )3در گیاهخواران نشخوارکننده ،عمل گوارش میکروبی ،قبل از گوارش آنزیمی صورت میگیرد .در حالی که در پستانداران غیرنشخوارکننده
مانند اسب ،گوارش میکروبی بعد از گوارش آنزیمی صورت میگیرد.

برای حل این سوال به این نکته نیاز است که پستانداران همگی دارای گردش خون مضاعف هستند و در این نوع سامانۀ گردش خون قلب
به صورت دو تلمبه عمل میکند ،یکی با فشار کمتر و اون یکی با فشار بیشتر .در آزمونهای ماز بارها ویژگیهای مشترک پستانداران مورد
سوال قرار گرفته و اگه به سوال  11مرحلۀ  8پروژۀ جمعبندی نگاه کنید ،دقیقاً توی گزینۀ دو این گزینۀ جواب سوال کنکور اومده
ویژگی مشترک جانورانی که زادههایشان را به کمک غدد شیری خود تغذیه میکنند ،کدام است؟

(کنکور سراسری )99

 )1گوارش میکروبی در آنها پس از گوارش آنزیمی صورت میگیرد.
 )2فشارخون ریوی در آنها ،کمتر از فشارخون گردش عمومی بدن است.
 )3هوا به کمک مکش حاصل از فشار مثبت به ششهای آنها وارد میشود.
 )4به هنگام بارداری ،نوعی پردۀ جنینی از اختالط خون مادر و جنین جلوگیری میکند.
پاسخ :گزینۀ 2
پستانداران جانورانی هستند که زادههایشان را به کمک غدد شیری خود تغذیه میکنند .این جانوران دارای سامانۀ گردش مضاعف هستند .در
این سامانه قلب به صورت دو تلمبه عمل میکند :یک تلمبه با فشار کمتر برای تبادالت گازی و تلمبه دیگر با فشار بیشتر بری گردش عمومی.
آزمون مرحلۀ  5سوال 17
با توجه به منحنی قلبنگاره (الکتروکاردیوگرام) مقابل ،کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل میکند؟
«در نقطۀ  .................. Cنقطۀ »..................

 )1برخالف ،B -تحریک الکتریکی در دستۀ تارهای بطنی منتشر میشود.
 )2همانند ،A -با انقباض دهلیز خون به درون بطن سرازیر میشود.
 )3همانند ،D -فشار درون بطن بیشتر از فشار دهلیز است.
 )4برخالف  ،Eصدای قوی و گنگِ قلب شنیده میشود.
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پاسخ :گزینه  -104( 1سخت -مفهومی)
با توجه به شکل 9فصل 4دهم ،در نقطۀ  Bجریان الکتریکی
درون دهلیزها منتشر شده و در نقطۀ  ،Cجریان الکتریکی در
دستۀ تارهای بطنی منتشر میشود.
بررسی سایر گزینهها:
 )2در قلّۀ منحنی  ،Pانقباض دهلیزها شروع میشود نه در
شروع ثبت منحنی ! P
 در نقاط  Aو  Cخون از دهلیز به درون بطن سرازیر می-
شود اما با این تفاوت که در نقطه  Aیاختههای ماهیچهای دهلیز در حال استراحت هستند در حالی که در نقطه  Cاین یاختهها در انقباض به
سر میبرند.
آزمون مرحلۀ  9سوال 21
با توجه به منحنی قلبنگاره ( )ECGمقابل ،میتوان بیان داشت که در هر دو نقطۀ ..................

 a )1و  ،cفشار خون دهلیزها بیشتر از فشار خون درون بطنها است.
 b )2و  ،dموج الکتریکی در مسیرهای بینگرهی منتشر میشود.
 f )3و  ،hماهیچۀ مخطط قلبی ،درحال استراحت است.
 e )4و  ،gنیمی از دریچههای سینی قلب باز است.
پاسخ :گزینه  -104( 1متوسط -مفهومی)
بررسی سایر گزینهها:
 )2در نقطه  bموج الکتریکی در دهلیزها و مسیرهای بین گرهی منتشر میشود .در حالی که در نقطۀ  dاینگونه نیست.

برای حل این سوال باید به چرخۀ ضربان قلب و شکل صفحۀ  63مسلط باشید .در ظاهر این سوال سخت به نظر میرسد اما واسه دانشآموزان
مازی که بارها با نکات این شکل توی آزمونها روبهرو شدن ،این سوال به سادگی آب خوردن حل میشه ..........
در ارتباط با تحریکهای ایجاد شده در بخشهای مختلف قلب انسان ،چند مورد ،عبارت زیر را به طور مناسب کامل میکند؟
(کنکور سراسری )99
« به طور معمول در انسان ،زمانی که موج الکتریکی به  .................منتقل میشود». .................... ،
الف) تارهای ماهیچهای درون دیوارۀ بطنها – انقباض دهلیزها آغاز میگردد.
ب) الیۀ عایق بین دهلیزها و بطنها – انقباض بطنها پایان مییابد.
ج) گرۀ دهلیزی بطنی – مرحلۀ انقباض بطنها آغاز شده است.
د) تارهای ماهیچهای دیوارۀ بین بطنها – انقباض دهلیزها پایان یافته است.

1)1

2)2

3)3

پاسخ :گزینۀ 1فقط مورد «د» درست است.
همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،زمانی که موج الکتریکی به تارهای ماهیچهای
دیوارۀ بین بطنها منتقل میشود ،انقباض دهلیزها تمام شده است .آغاز انقباض دهلیزها قبل
از انتقال موج الکتریکی به تارهای ماهیچهای دیوارۀ بطنها انجام میگیرد.

4)4
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صفحه 38

مرحلۀ  5آزمون ماز سوال 1
کدام گزینه ،دربارۀ واکنشهای سوخت و ساز در بدن جانداران ،درست است؟

 )1انرژی فعالسازی آنها توسط آنزیمها تأمین میشود.
 )2فقط در حضور آنزیمهای اختصاصی ،انجامشدنی هستند.
 )3فقط در صورت وجود انرژی فعالسازی کافی ،به انجام میرسند.
 )4فقط با مصرف نوعی آنزیم در طی واکنش شیمیایی ،به انجام میرسند.
پاسخ :گزینه  -121( 3آسان -خط به خط)
واکنشهای شیمیایی در صورتی سرعت مناسب می گیرند که انرژی اولیه کافی برای انجام آن وجود داشته باشد .این انرژی را انرژی فعالسازی
گویند .انجام واکنشها در بدن موجود زنده نیز که با عنوان کلی سوختوساز مطرح میشوند همینطور هستند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1آنزیم امکان برخورد مناسب مولکولها را افزایش و انرژی فعالسازی واکنش را کاهش میدهد؛ نه اینکه انرژی فعالسازی واکنش را تأمین
کند!
 )2آنزیمها سرعت واکنشهایی را که در بدن موجود زنده ،انجامشدنی هستند را افزایش میدهند .پس این واکنشها در عدم حضور آنزیم هم
انجامشدنی هستند ،اما آنزیم با شرکت در این واکنش ،سرعت آن را افزایش میدهد.

کلید حل این سوال اینه که هر واکنشی انجام شدنی نیست! همین  ..........دقیقاً همین دو خط باال رو کی هایالت کردم بخون و بعد بیا سوال
کنکور رو حل کن و لذت ببر از این همه تطابق .........
کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر ،نامناسب است؟
« نوعی آنزیم میتواند » ......................

(کنکور سراسری )99

 )1با کمک فرایندی انرژیزا ،نوعی واکنش انرژیخواه را به انجام رساند.
 )2پیوندی را که در یک مرحله ایجاد کرده است ،در مرحلۀ دیگری بشکند.
 )3از طریق کاهش انرژی فعالسازی واکنشهای انجام نشدنی را ممکن سازد.
 )4از طریق اتصال با مولکولهای دیگر ،تمایل خود را به پیشماده تنظیم کند.
پاسخ :گزینۀ  3آنزیم امکان برخورد مناسب مولکولها را افزایش و انرژی فعالسازی واکنش را کاهش میدهد .همچنین با این کار سرعت
واکنشهایی را که در بدن موجود زنده انجام شدنی هستند را زیاد میکند.
مرحلۀ  6آزمون ماز سوال 37
کدام عبارت ،دربارۀ سامانۀ انتقال ویژهای که در اسنفجها دیده میشود ،صادق است؟

 )1تاژکهای هر یاختۀ یقهدار در جابهجایی آب نقش دارند.
 )2فقط یک منفذ برای خروج آب از حفرۀ میانی بدن وجود دارد.
 )3فقط یک حفره برای دریافت آب از سوراخهای دیوارۀ بدن وجود دارد.
 )4آب با عبور از منفذ میانیِ یاختۀ سازندۀ منفذ ،به حفرۀ میانی بدن وارد میشود.
پاسخ :گزینه  -104( 4سخت -مفهومی)
همانطور که در شکل مشاهده میکنید ،آب با عبور از میان یاختۀ سازنده منفذ وارد حفرۀ میانی اسفنج میشود.
بررسی سایر گزینهها:
 )1همانطور که در شکل مقابل میبینید ،هر یاختۀ یقهدار ،فقط یک تاژک دارد.
2و )3برخی از بیمهرگان سامانۀ انتقال ویژهای دارند؛ به عنوان مثال در اسفنجها به جای گردش درونی مایعات ،آب
از محیط بیرون از طریق سوراخهای دیواره به حفره یا حفرههایی وارد و پس از آن از سوراخ یا سوراخهای بزرگتری
خارج میشود.

سامانة گردش آب
نوعی سامانۀ انتقال ویژه در برخی از بیمهرگان است.
عامل حرکت آب در آنها ،یاختههای یقهدار هستند که تاژک دارند(.هر یاختۀ یقهدار ،یک تاژک دارد)

صفحه 39

زیست شناسی کنکور سراسری 99

مثال :در اسفنجها به جای گردش درونی مایعات ،آب از محیط بیرون از طریق سوراخهای دیواره به حفره یا حفرههایی
وارد ،و پس از آن از سوراخ یا سوراخهای بزرگتری خارج میشود.
بررسی شکل
انواع یاختههای سازنده بدن اسفنج:
❶ یاختههای یقهدار که در الیه درونی هستند.
❷سلولهای تشکیلدهنده مجرا که کشیده هستند
❸ سلولهای الیه بیرونیطبق شکل ،برای اتصال چند اسفنج ممکن است یک پایه مشترک وجود داشتهباشد.

احتماالً تا االن متوجه شده باشی که کنکور امسال بدجور به شکلهای کتاب درسی گیر داده  .......مفتخرم که اعالم کنم امسال برای اولین بار در
کشور ،آزمونی در ماز طرح کردیم که توش  50تا سوال فقط از شکلهای کتاب درسی مطرح شد .اینم بگم که از دل همین آزمون دو سوال
کنکور امسال (سوال  172و  )197بیرون اومد که یکی از اونا به شدت چالشی شد البته نه واسه مازیها ......
کدام عبارت ،دربارۀ نوعی اسفنج صادق است؟

(کنکور سراسری )99

 )1یاختههای سازندۀ منفذ فقط در مجاورت یاختههای تاژکدار قرار دارند.
 )2آب از طریق سوراخ کیسۀ گوارشی به خارج از بدن راه پیدا میکند.
 )3یاختههای یقهدار فقط در سطح داخلی بدن یافت میشوند.
 )4آب فقط به کمک یاختههای تاژکدار وارد بدن میشود.
پاسخ :گزینۀ 3همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،در اسفنج یاختههای یقهدار فقط در سطح داخلی بدن
یافت میشوند.
مرحلۀ  22آزمون ماز سوال 35
چند مورد ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«بهطور طبیعی .................. ،میتواند از پیامدهای  ..................باشد».
الف -ابتال به یرقان (زردی) -رژیم غذایی پرچرب
ب -آسیب به بافت پوششی مری -تنش و اضطراب بلندمدت
ج -افزایش ترشح اریتروپویتین -تخریب یاختههای کناری در غدد معده
د -از بینرفتن یاختههای استوانهای مژکدار در نای -مصرف بلندمدت سیگار

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

پاسخ :گزینه  -102( 4سخت -ترکیبی)
همۀ موارد عبارت را به درستی کامل میکنند.
بررسی موارد:
ج -در صورت تخریب یاختههای کناری معده ،عالوه بر ساخته نشدن کلریدریک اسید ،فرد به کمخونی خطرناکی دچار میشود؛ زیرا ویتامین
 B12که برای ساختن گویچههای قرمز در مغز استخوان الزم است ،جذب نمیشود و زندگی فرد به خطر میافتد .از طرفی در کمخونی میزان
ترشح اریتروپویتین از یاختههای درونریز کبد و کلیه افزایش مییابد.
مرحلۀ  9آزمون ماز سوال 3
کدام گزینه ،عبارت زیر را به نادرستی کامل مینماید؟
«در انسان ،به دنبال  ..................انتظار میرود که »..................

 )1ایجاد سنگ در کیسۀ صفرا -جذب ویتامین مؤثر در انعقاد خون کاهش یابد.
 )2اختالل در فعالیت غدد معدی -تولید گویچۀ قرمز با مشکل مواجه شود.
 )3ایجاد عالئم بیماری سلیاک -میزان مونوساکاریدها در فضای روده کاهش یابد.
 )4انسداد بخش انتهایی مجرای صفرا -در نخستین گام گوارش چربیها در روده اختالل ایجاد نشود.
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پاسخ :گزینه  -102( 4سخت -ترکیبی)
بررسی سایر گزینهها:
 )2یاختههای کناری غدد معده ،کلریدریکاسید و عامل داخلی ترشح میکنند .عامل داخلی برای جذب ویتامین  B12در رودۀ باریک
ضروری است .اگر این یاختهها تخریب شوند یا معده برداشته شود ،عالوه بر ساخته نشدن کلریدریکاسید ،فرد به کمخونی خطرناکی مبتال
میشود؛ زیرا ویتامین  B12برای ساختن گویچههای قرمز در مغز قرمز استخوان الزم است ،جذب نمیشود و زندگی فرد به خطر میافتد.
مرحلۀ  1آزمون ماز سوال 6
کدام گزینه ،عبارت زیر را به درستی کامل میکند؟
«در انسان .................. ،یاختههای موجود در نیمه پایینی هر غدۀ معده »..................

 )1بیشتر -انواعی از آنزیمهای فعال و غیرفعال را ترشح میکنند.
 )2برخی -با ترشح گاسترین ،تولید اسید معده را تحریک میکنند.
 )3بیشتر -در ساخت عامل حفاظتکننده از  B12نقش دارند.
 )4برخی -در ساخت مادۀ مخاطی به همراه بیکربنات نقش دارند.
پاسخ :گزینه  -102( 1سخت -مفهومی)
همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،بیشتر یاختههای موجود در
نیمۀ پایینی غدد معدی ،از نوع یاختههای اصلی هستند که این یاختهها،
پپسینوژن (انواعی از پروتئازهای غیرفعال) به همراه لیپاز (آنزیم فعال) ترشح
میکنند.
بررسی سایر گزینهها:
 )3یاختههای کناری که در ترشح اسید معده و عامل داخلی معده نقش دارند،
برخی از یاختههای غدد معدی را تشکیل میدهند.

واسه حل این سوال فقط باید نقش یاختههای کناری غدد معده رو بلد باشید همین!
در ارتباط با کمبود ترشح کلریدریکاسید بدن انسان ،کدام مورد غیرممکن است؟

(کنکور سراسری )99

 )1میزان خونبَهر (هماتوکریت) فرد تغییر یابد.
 )2هضم پروتئینهای غذایی فرد دستخوش اختالل شود.
 )3اختاللی در عملکرد شبکههای یاختههای عصبی رخ داده باشد.
 )4همۀ ترشحات برونریز در طول لولۀ گوارش فرد کاهش یابد.
پاسخ :گزینۀ  4یاختههای کناری معده ،اسید کلریدریک ترشح میکنند .کاهش ترشح اسید معده به تنهایی نمیتواند منجر به کاهش ترشحات
برونریز در سراسر طول لوله گوارش شود!
مرحلۀ  1آزمون ماز سوال 14
کدام گزینه ،عبارت زیر را بهطور مناسب کامل مینماید؟
«در  ..................مواد غذایی پس از خروج از بخشی از لولۀ گوارش که  ..................است ،ابتدا به محلی وارد میشوند که
»..................

 )1ملخ -بخش حجیم انتهای مری -در مجاور محل پایان گوارش شیمیایی غذا قرار دارد.
 )2کبوتر -کامالً به کبد متصل شده -با سنگریزههای خود ،گوارش مکانیکی غذا را تسهیل میکند.
 )3اسب -محل زندگی میکروبهای تجزیهکنندۀ سلولز -نمیتواند گلوکز را به محیط داخلی بدن وارد کند.
 )4کرم خاکی -بالفاصله بعد از مری قرار گرفته -امکان تأمین انرژی جانور با دفعات کمتر تغذیه را به آن میدهد.
پاسخ :گزینه  -102( 1سخت -مفهومی)
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در ملخ ،مواد غذایی بعد از خروج از چینهدان (بخش حجیم انتهای مری) ابتدا به پیشمعده وارد میشوند .پیشمعده در مجاورت کیسههای
معدی قرار گرفته است.
بررسی سایر گزینهها:
 ) 2در کبوتر ،سنگدان به کبد متصل شده است .مواد غذایی پس از خروج از سنگدان ،به روده وارد میشوند .سنگریزههای درون سنگدان به
گوارش مکانیکی غذا کمک میکنند.
 )3در اسب ،میکروبهای تجزیهکنندۀ گلوکز در رودۀ کور (ابتدای رودۀ بزرگ) زندگی میکنند .بنابراین ،رودۀ بزرگ اسب قادر به جذب گلوکز
حاصل از گوارش سلولز میباشد.
 )4در کرم خاکی ،چینهدان بالفاصله بع د از مری قرار گرفته است .و مواد غذایی پس از خروج از چینهدان ،ابتدا به سنگدان وارد میشوند.
چینهدان به جانور این امکان را میدهد تا با دفعات کمتر تغذیه ،انرژی مورد نیاز خود را تأمین کند.
مرحلۀ  9آزمون ماز سوال 14
دستگاه گوارش در ملخ چه مشخصهای دارد؟

 )1طول پیشمعده بیشتر از طول معده است.
 )2گوارش مواد غذایی توسط آروارههای درون دهان آغاز میشود.
 )3گروهی از مواد غذایی در حجیمترین بخش لولۀ گوارش ،توسط آنزیمها گوارش مییابند.
 )4مواد غذایی پس از ورود به معده ،توسط آنزیمهای ترشحشده از کیسههای
معده گوارش مییابند.
پاسخ :گزینه  -102( 3سخت -مفهومی)
همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،چینهدان حجیمترین بخش لولۀ
گوارش است .چینه دان بخش حجیم انتهای مری است که در آن غذا ذخیره و نرم
میشود .گوارش کربوهیدراتها که در دهان توسط آنزیم آمیالز بزاق شروع شده بود در
چینهدان ادامه می یابد.

واسه حل این سوال شما باید به نکات لولۀ گوارش جانوران مختلف مسلط باشی .دانشآموزان مازی چون در طول سال بارها و بارها با این
مدل سواالت روبهرو شدن توی کمترین زمان تونستن سوال رو جواب بدن  .........میخوای امتحان کنی؟! اول نکاتی که هایالت کردم رو بخون
(بخش باالیی) و بعد سوال کنکور رو جواب بده ......
کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
« در بخشی از لولۀ گوارش » .....................
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 )1گاو که آنزیمهای گوارشی جانور ترشح میگردند ،مواد غذایی تا حدود زیادی آبگیری میشوند.
 )2اسب که در محل اتصال رودۀ بزرگ به رودۀ کوچک است ،سلوالز جانور وارد عمل میشود.
 )3پرنده که فرایند آسیاب کردن غذا انجام میشود ،آنزیمهای گوارشی جانور ترشح میگردد.
 )4ملخ که غذا نرم و ذخیره میشود ،مواد غذایی تا حدی گوارش یافتهاند.
پاسخ :گزینۀ  4در لولۀ گوارش ملخ ،مواد غذایی در چینهدان ذخیره و نرم میشوند .مواد غذایی قبل از ورود به چینهدان ،توسط آراوارهها به
صورت مکانیکی و توسط آنزیمهای بزاق در دهان به صورت شیمیایی تا حدی گوارش یافتهاند.

مرحلۀ  5آزمون ماز سوال 30
به طور طبیعی در بخشی از یک مویرگ خونی ،نیروی فشار اسمزی با فشار تراوشی برابر است .کدام موارد ،به ترتیب موجب
افزایش و کاهش فاصلۀ این بخش نسبت به ابتدای مویرگ میشوند؟

 )1مصرف زیاد نمک -افزایش فشار در دهلیز راست
 )2اختالل در فعالیت دریچههای سیاهرگی -سوء تغذیه
 )3اختالل در غشای پایه مویرگهای منفذدار -افزایش تولید آلبومین
 )4افزایش فشار منفی در قفسه سینه -کاهش نیروی واردشده از سوی خون بر دیوارۀ رگ
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پاسخ :گزینه  -104( 3سخت -ترکیبی)
درون کلیه ،مویرگهای منفذدار وجود دارد که غشای پایه ضخیم دارند .الیۀ
پروتئینی در غشای پایه این مویرگها ،عبور مولکولهای درشت مثل پروتئینها
را محدود میکند .بنابراین ،اختالل در غشای پایه این مویرگها منجر به افزایش
دفع پروتئین از طریق ادرار و لذا کاهش فشار اسمزی خون میشود .در حالی
که افزایش تولید آلبومین در بدن ،منجر به افزایش فشار اسمزی خون میشود.
مرحلۀ  1پروژۀ جمعبندی سوال 20
کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«نوعی مادۀ آلی موجود در ادرار که  ..................میشود».................. ،

 )1فقط از تجزیۀ آمینواسیدها ایجاد -ویژگی سمیبودن آن بسیار کمتر از آمونیاک است.
 )2با رسوب در مفاصل سبب ایجاد نقرس -حاصل سوخت و ساز نوکلئیکاسیدهاست.
 )3از سمزدایی آمونیاک ایجاد -میتواند با رسوب در لگنچه سنگ کلیه ایجاد کند.
 )4برای حفظ تعادل یونها دفع -در پی مصرف کراتینفسفات تولید میشود.
پاسخ :گزینه  -105( 2متوسط -خط به خط)
اوریکاسید در نتیجۀ سوختوساز نوکلئیکاسیدها حاصل میشود .اوریکاسید انحاللپذیری زیادی در آب ندارد؛ بنابراین تمایل آن به رسوب
کردن و تشکیل بلور زیاد است .رسوب بلورهای اوریکاسید در کلیهها ایجاد سنگ کلیه و در مفاصل باعث بیماری نقرس میشود .نقرس یکی
از بیماریهای مفصلی است که با دردناک شدن مفاصل و التهاب آنها همراه است.
بررسی سایر گزینهها:
 )3در نتیجۀ تجزیۀ آمینواسیدها و نوکلئوتیدها ،آمونیاک به دست می آید که بسیار سمی است .تجمع آمونیاک در خون به سرعت به
مرگ میانجامد .کبد ،آمونیاک را از طریق ترکیب آن با کربن دیاکسید به اوره تبدیل میکند .اما سنگ کلیه به دلیل رسوب اوریکاسید
ایجاد میشود.
مرحلۀ  6آزمون ماز سوال 19
کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«بهطور طبیعی در بدن انسان ،به دنبال  ..................انتظار میرود که  ..................به ترتیب افزایش و کاهش یابند».

 )1افزایش غلظت مواد حل شده در خوناب -ترشح هورمون ضدادراری و فعالیت گیرندههای اسمزی
 )2افزایش ترشح هورمون ضدادراری -تحریک مرکز عصبی تشنگی و دفع آب توسط کلیهها
 )3افزایش ترشح آنزیم رنین -حجم ادرارِ تخلیه شده به لگنچه و ترشح آلدوسترون
 )4کاهش فشار تراوشی در کالفک (گلومرول) -ترشح رنین و مقدار سدیم ادرار
پاسخ :گزینه  -105( 4سخت -مفهومی)
بررسی سایر موارد:
 )3در نتیجۀ کاهش مقدار آب خون و کاهش حجم آن ،فشارخون در کلیه کاهش مییابد .در این وضعیت ،از کلیه آنزیمی به نام رنین به خون
ترشح میشود .رنین با اثر بر یکی از پروتئینهای خوناب و راهاندازی مجموعهای از واکنشها ،باعث میشود از غدۀ فوقکلیه ،هورمون آلدوسترون
ترشح شود .هورمون آلدوسترون با اثر بر کلیهها بازجذب سدیم را باعث میشود .در نتیجۀ بازجذب سدیم ،بازجذب آب هم در کلیهها افزایش
مییابد .پس در نهایت ،حجم ادرار کاهش مییابد.

برای حل این سوال کنکور هم به  4نکته نیاز داشتید که در سواالت باال هایالیت شدن!! به همین سادگی!

صفحه 43
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چند مورد در ارتباط با انسان صحیح است؟
الف) در نوعی بیماری کلیوی ،میزان فشار اسمزی خون کاهش و بخشهایی از بدن متورم میگردد.
ب) در نوعی بیماری مربوط به کمکاری کبد ،میزان اوره خون پایین و میزان آمونیاک خون باال میرود.
ج) در نوعی بیماری مفصلی ،میزان رسوب مادۀ دفعی نیتروژندار در مجاورت نوعی بافت پیوندی افزایش مییابد.
د) در نوعی بیماری مربوط به کمکاری غدۀ فوقکلیه ،مقدار زیادی از آب نوشیده شده ،دفع میگردد.
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1)1

2)2

3)3

4) 4

پاسخ :گزینۀ 4همۀ موارد درست است.
الف) در صورت دفع پروتئین در کلیهها ،فشار اسمزی خون کاهشیافته و در پی آن ادم (خیر) ایجاد میشود که منجر به متورمشدن بدن
میشود.
ب) در کبد ،آمونیاک با ترکیب شده با کربندیاکسید به اوره تبدیل میشود؛ بنابراین در صورت کمکاری کبد ،میزان اوره کاهش و آمونیاک
خون افزایش مییابد.
ج) نقرس نوعی بیماری مفصلی است که در آن بلورهای اسیداوریک در مفاصل رسوب میکند و سبب دردناک شدن و التهاب مفاصل میشود.
د) هورمون آلدوسترون ترشح شده از بخش قشری غدۀ فوقکلیه در بازجذب سدیم از کلیه نقش دارد .به دنبال بازجدب سدیم ،آب هم بازجذب
میشود .بنابراین در صورت اختالل در ترشح این هورمون ،مقدار دفع آب افزایش مییابد.
مرحلۀ  6آزمون ماز سوال 19
کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«در یک تخمک گیاه نهاندانۀ دوالد (دیپلوئید) همۀ یاختههای  ..................قطعاً »..................

 )1پارانشیم خورش -با عبور از نقاط وارسی ،ساختارهای چهارکروماتیدی تشکیل میدهند.
 )2حاصل از تقسیم میوز -با عبور از نخستین نقطۀ وارسی ،ژنوم خود را مضاعف میکنند.
 )3کیسۀ رویانی -دارای ژننمود (ژنوتیپ) و مقدار مادۀ ژنتیک یکسان هستند.
 )4قابل لقاح -توسط یاختههای دوالد (دیپلوئیدی) احاطه شدهاند.
پاسخ :گزینه  -118( 4سخت -مفهومی)
در تخمک یک گیاه نهاندانه ،دو نوع یاختۀ قابل لقاح تولید میشود؛ یاختۀ تخمزا و یاختۀ دوهستهای .که هر دو یاخته توسط یاختههای
دیپلوئیدی تخمک احاطه میشوند.
تخمک جوان پوششی دوالیه دارد که یاختههای دیپلوئیدی را در بر میگیرد .یکی از این یاختههای دیپلوئیدی میوز کرده و  4یاختۀ هاپلوئیدی
به وجود میآورد .یکی از آن چهاریاخته باقیمانده و با تقسیم میتوز خود ،کیسۀ رویانی را ایجاد میکند .پس در نهایت ،همۀ یاختههای کیسۀ
رویانی توسط یاختههای دیپلوئیدیِ تخمک ،احاطه شدهاند.
یاختههای گردۀ نارس نیز توسط یاختههای دیپلوئیدیِ بساک احاطه شدهاند.
ی گل قرار دارند و توسط یاختههای دیپلوئیدی احاطه
یاختههای رویشی و زایشی و همچنین اسپرمها نیز در هنگام گردهافشانی درون مادگ ِ
میشوند.

مرحلۀ  7پروژۀ جمعبندی سوال 10
در ارتباط با گیاهان گلدار کدام گزینه درست است؟

 )1یاختۀ درشتتر در دانۀ گرده ،توانایی تقسیم هسته و سیتوپالسم دارد.
 )2هر گردۀ نارس با انجام دو میتوز متوالی ،دانۀ گرده رسیده را ایجاد میکند.
 )3همۀ یاختههای حاصل از میوز یاختۀ خورش در تخمک ،سیتوپالسم برابری دارند.
 )4بزرگترین یاخته در کیسۀ رویانی در دو طرف خود با یاختههای تکالد (هاپلوئید) در تماس است.

زیست شناسی کنکور سراسری 99

صفحه 44

پاسخ :گزینه  -118( 4متوسط -مفهومی)
همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،در یک گیاه دوالد ،بزرگترین یاخته
در کیسۀ رویانی که یاختۀ دوهستهای است در دو طرف خود با یاختههای تکالد در
تماس است .در هر سمت یاختۀ دوهستهای ،سه یاختۀ تکالد قرار میگیرند.

برای حل این سوال کنکور هم فقط کافیه بدونید یاخته دو هستهای هم قابل
لقاح هست و دو تا هسته داره! همین!!!!
به طور معمول ،کدام مورد دربارۀ هر یاختۀ یک گل دوجنسی که توانایی انجام لقاح را دارد ،نادرست است؟
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 )1فاقد بخش حرکتی است.
 )2در بخش متورم مادگی یافت میشود.
 )3تنها یک مجموعه فامتن (کروموزوم) دارد.
 )4حاصل رشتمان (میتوز) یاختهای تکالد (هاپلوئید)ی است.
پاسخ :گزینۀ 3در یک گل دوجنسی دیپلوئید ،یاختههای تخمزا ،دوهستهای و اسپرم توانایی لقاح دارند .از بین یاختهها در یک گیاه دوالد،
اسپرم و تخمزا دارای یک مجموعۀ فامتنی و یاختۀ دوهستهای دارای دو مجموعۀ فامتنی است.

مرحلۀ  7پروژۀ جمعبندی سوال 10
با توجه به شکل روبهرو ،کدام گزینه درست است؟

 )1در بخش  3مایعی لغزنده برای کاهش اصطکاک بین دو استخوان تولید میشود.
 )2بخش  1نوعی بافت پیوندی رشتهای است که کپسول مفصلی را ایجاد میکند.
 )3یاختههای بخش  4تحت تأثیر هورمون رشد به یاختۀ استخوانی تبدیل میشوند.
 )4در بافت بخش  2تعداد رشتههای کالژن بسیار بیشتر از تعداد یاختههاست.
پاسخ :گزینه  -113( 4متوسط -ترکیبی)
همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،بخش 2کپسول مفصلی است .کپسول مفصلی
از نوع بافت پیوندی رشتهای است .در بافت پیوندی رشتهای میزان رشتههای کالژن از بافت
پیوندی سست بیشتر و تعداد یاختههای آن کمتر و مادۀ زمینهای آن نیز اندک است؛ بنابراین
میتوان گفت در بافت پیوندی رشتهای ،تعداد رشتههای کالژن بسیار بیشتر از تعداد
یاختههاست.
مرحلۀ  11آزمون ماز سوال 6
در بررسی ساختار یک ماهیچۀ اسکلتی ،کدام مورد مشاهده نمیشود؟

 )1هر دسته از تارهای ماهیچهای توسط بافت پیوندی رشتهای احاطه شده است.
 )2چندین دسته از تارهای ماهیچهای توسط بافت پیوندی احاطه شده است.
 )3چندین غالف پیوندی در انتهای ماهیچه زردپی را تشکیل میدهند.
 )4هر تار ماهیچهای توسط غالفی از بافت پیوندی احاطه شده است.

صفحه 45

زیست شناسی کنکور سراسری 99

پاسخ :گزینه  -113( 4آسان -مفهومی)
همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،یک ماهیچۀ اسکلتی از چندین
دسته تار ماهیچهای تشکیل شده است .هر دسته تار ماهیچهای از تعدادی
یاخته یا تار ماهیچهای تشکیل شده است .این دسته تارها با غالفی از بافت
پیوندی رشتهای محکم احاطه شده است .این غالفهای پیوندی در انتها،
به صورت طناب یا نواری محکم به نام زردپی در میآیند .زردپیهای دو انتهای
ماهیچه ،به استخوانهای مختلف متصل میشوند.
همانطور که در شکل میبینید ،هر دسته از تارها توسط یک غالف پیوندی
احاطه شده است و در نهایت نیز کل ماهیچه درون یک غالف پیوندی دیگر
قرار گرفته است .در واقع در سه سطح مختلف ،بافت پیوندی در اطراف دسته تارهای ماهیچهای دیده میشود.

نیاز به توضیح نیست! خودتون هایالیت رو ببینید و حل کنید!
کدام عبارت دربارۀ بخش مورد نظر صحیح است؟

(کنکور سراسری )99

 )1برخالف بخشی که استخوانها را به هم متصل میکند ،انعطافپذیری کمی دارد.
 )2همانند بخشی که هر دسته تار ماهیچهای را احاطه مینماید ،مادۀ زمینهای اندکی دارد.
 )3همانند بخشی که یاختههای پوششی رودۀ باریک را پشتیبانی میکند ،دارای یاختههای
زیادی است.
 )4برخالف بخشی که یاختههای پوششی معده را به یکدیگر متصل نگه میدارد ،واجد
رشتههای گلیکوپروتئینی است.
پاسخ :گزینۀ  2بخش مشخص شده با عالمت سوال ،کپسول مفصلی است که از نوع بافت پیوندی رشتهای
میباشد .هر دسته تار ماهیچهای نیز توسط بافت پیوندی رشتهای احاطه میشود .بافت پیوندی رشتهای
دارای مادۀ زمینهای اندک است.

مرحلۀ  3پروژۀ جمعبندی سوال 37
کدام گزینه ،برای کاملنمودن عبارت زیر نامناسب است؟
«در پاسخ به تنشهای ..................مدت ،ترشح هورمونهایی از غدۀ فوق کلیه افزایش مییابد که میتوانند موجب کاهش
 ..................شوند».

 )1کوتاه -انقباض ماهیچۀ صاف در نایژکها
 )3کوتاه -انقباض ماهیچۀ صاف در هر سرخرگ

 )2بلند -فعالیت سومین خط دفاعی بدن
 )4بلند -فعالیت درشتخوارهای خارج از خون

پاسخ :گزینه  -114( 3سخت -ترکیبی)
در پاسخ به تنشهای کوتاهمدت از غدۀ فوقکلیه ،هورمونهای اپینفرین و نوراپینفرین ترشح میشود .این هورمونها فشارخون را افزایش
میدهند .این هورمونها با اثر بر ماهیچۀ صاف دیوارۀ سرخرگها سبب تنگ شدن این رگها (انقباض ماهیچۀ جدار آنها) میشوند؛ در نتیجه
فشارخون افزایش مییابد.
بررسی سایر گزینهها:
2و )4بخش قشری غدۀ فوقکلیه به تنشهای طوالنیمدت ،مثل غم از دست دادن نزدیکان با ترشح کورتیزول پاسخ دیرپا میدهد .اگر تنشها
به مدت زیادی ادامه یابد ،کورتیزول دستگاه ایمنی را تضعیف میکند.
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مرحلۀ  9آزمون ماز سوال 3
کدام گزینه ،عبارت زیر را به نادرستی کامل مینماید؟
«در انسان ،به دنبال  ..................انتظار میرود که »..................

 )1ایجاد سنگ در کیسۀ صفرا -جذب ویتامین مؤثر در انعقاد خون کاهش یابد.
 )2اختالل در فعالیت غدد معدی -تولید گویچۀ قرمز با مشکل مواجه شود.
 )3ایجاد عالئم بیماری سلیاک -میزان مونوساکاریدها در فضای روده کاهش یابد.
 )4انسداد بخش انتهایی مجرای صفرا -در نخستین گام گوارش چربیها در روده اختالل ایجاد نشود.
پاسخ :گزینه  -102( 4سخت -ترکیبی)
بررسی سایر گزینهها:
 )1ویتامینهای محلول در چربی ( )DAKEمانند چربیها و همراه آنها جذب می شوند .بنابراین اختالل در ترشح صفرا ممکن است به سوء
جذب این ویتامینها و کمبود آنها در بدن منجر شود .ویتامین  Kو کلسیم در روند انعقاد خون نقش دارند.
 )2یاختههای کناری غدد معده ،کلریدریکاسید و عامل داخلی ترشح میکنند .عامل داخلی برای جذب ویتامین  B12در رودۀ باریک
ضروری است .اگر این یاختهها تخریب شوند یا معده برداشته شود ،عالوه بر ساخته نشدن کلریدریکاسید ،فرد به کمخونی خطرناکی مبتال
میشود؛ زیرا ویتامین  B12برای ساختن گویچههای قرمز در مغز قرمز استخوان الزم است ،جذب نمیشود و زندگی فرد به خطر میافتد.
آزمون جامع مرحلۀ  5دوپینگ سوال 19

کدام گزینه ،برای عبارت زیر نامناسب است؟
« به طور طبیعی در انسان ،هورمون  ..................همانند  ..................را افزایش میدهد» .

 )2نوراپینفرین -کورتیزول ،گلوکز خوناب
 )4کورتیزول -اپینفرین ،توان مقاومت در برابر تنش

 )1آلدوسترون -اپینفرین ،فشار خون
 )3آلدوسترون -کورتیزول ،بازجذب یونهای سدیم

هورمون آلدوسترون ،موجب افزایش بازجذب یونهای سدیم از کلیهها میشود .اما هورمون کورتیزول ،فاقد این توانایی است.
بررسی سایر گزینهها:
 )1هر دو هورمون آلدوسترون و اپینفرین ،منجربه افزایش فشار خون میشوند.
 )2هورمونهای بخشی مرکزی فوقکلیه همانند کورتیزول ،باعث افزایش میزان گلوکز خون میشوند.
 )4هورومونهای بخش مرکزی فوقکلیه همانند کورتیزول ،در تنشهای محیطی ترشح شده و توان مقاومت در برابر تنشها را افزایش
میدهند.

هر قسمت از این سوال کنکور از یک جای کتاب درسی اومده! به خاطر همین چند تا تست ماز رو آوردیم و نکات هایالیت شدهشو
بخونید و به راحتی تست رو حل کنید!
چند مورد در ارتباط با انسان ،صحیح است؟
الف) به دنبال تحلیل الیۀ مخاطی معده ،فرد به نوعی کمخونی مبتال میشود.
ب) به دنبال تنشهای مداوم و طوالنی مدت ،گلوکز خوناب (پالسما) افزایش مییابد.
ج) به دنبال انسداد مجرای صفروای ،در روند انعقاد خون اختالل ایجاد میشود.
د) به دنبال هر اختالل در بخشهای درونریز لوزالمعده ،تراکم  Na+در یاختههای عصبی کاهش مییابد.

1)1

2)2

3)3

(کنکور سراسری )99

4)4

پاسخ :گزینۀ  3فقط مورد «د» نادرست است.
الف) در صورت از بین رفتن الیۀ مخاطی در معده ،یاختههای کناری از بین میروند؛ بنابراین جذب ویتامین  B12در رودۀ باریک مختل
میشود که در نتیجه فرد به کمخونی خطرناکی مبتال خواهد شد.
ب) در صورت بروز تنشهای طوالنی مدت ،میزان ترشح کورتیزول افزایش مییابد .کورتیزول سبب افزایش قند خون میشود.
ج) در صورت انسداد مجرای صفراوی ،جذب ویتامینهای محلول در چربی ( )ADEKبا اختالل مواجه میشود .ویتامین  Kدر روند انعقاد خون
نقش دارد.
د) یاختههای درون ریز لوزالمعده در میزان سدیم خون نقشی ندارند .از بخش برونریز لوزالمعده ،بیکربنات سدیم به درون دوازدهه وارد
میشود.
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مرحلۀ  7پروژۀ جمعبندی سوال 46
با توجه به تصویر مقابل ،کدام گزینه درست است؟

 )1همۀ یاختههای بخش  Aدیوارۀ چوبپنبهای شده دارند.
 )2بافتهای بخش  Bبالفاصله در زیر پوست درخت قرار دارند.
 )3بیشتر یاختههای حاصل از فعالیت بخش  Cدیوارۀ چوبی دارند.
 )4بخش  Dبرخالف بخش  Eدر پی رشد پسین گیاه بهوجود آمده است.
پاسخ :گزینه  -106( 3متوسط -مفهومی)
بخش ،Cبُنالد آوندساز را نشان میدهد .این سرالد بین آوندهای آبکش و چوب
نخستین تشکیل میشود و آوندهای چوبِ پسین را به سمت داخل و آوندهای
آبکش پسین را به سمت بیرون تولید میکند .مقدار بافت آوند چوبیای که این
سرالد میسازد ،به مراتب بیشتر از آوند آبکشی است؛ بنابراین بیشتر یاختههای
حاصل از بنالد آوندساز (فعالیت بخش  )Cدیوارۀ چوبی دارند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1بخش ،Aپیراپوست بوده و شامل چوبپنبه ،بنالد چوبپنبهساز و نرمآکنه است .یاختههای نرمآکنهای و بنالد چوبپنبهساز فاقد
دیوارۀ چوبپنبهای شده هستند.
در ارتباط با وسیعترین بخش ساقۀ اصلی (تنه) یک درخت ده ساله ،کدام مورد صحیح است؟

 )1دو نوع سرالد (مریستم) پسین دارد.
 )3در هدایت شیرۀ خام گیاه فاقد نقش اصلی است.

(کنکور سراسری )99

 )2فاقد یاختههایی با دیوارۀ چوبپنبهای است.
 )4یاختههای نرمآکنه (پارانشیم) و عدسکهای فراوان دارد.

پاسخ :گزینۀ2
همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،وسیعترین بخش ساقۀ اصلی (تنه) یک درخت،
قسمتی است که در آن آوندهای چوبی قرار دارند.
آوندهای چوبی در حمل شیرۀ خام نقش دارند و در دیوارۀ خود فاقد چوبپنبه هستند.

مرحلۀ  18آزمون ماز سوال 21
به دنبال مصرف یک مولکول گلوکز در واکنشهای تنفس هوازی ،در هر مرحلهای که ترکیب سهکربنی  ..................میشود،
..................

 )1تکفسفاته تولید -مولکول  NAD+کاهش مییابد.
 )2دوفسفاته تولید -ابتدا  H+تولید و سپس گروه فسفات مصرف میشود.
 )3دوفسفاته مصرف -دو گروه فسفات بهطور همزمان به دو  ADPمنتقل میشوند.
 )4بدون فسفات مصرف -ابتدا  CO2آزادشده و سپس ترکیب کربندار اکسایش مییابد.
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پاسخ :گزینه  -125( 4سخت -مفهومی)
بررسی سایر گزینهها:
 )1همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،در مرحلهای از قندکافت که  NAD+کاهش میباید،
ترکیب سهکربنی دوفسفاته تولید میشود.
 )2در مرحلۀ سوم از قندکافت ،ترکیب سهکربنی دو فسفاته تولید میشود .در این مرحله ،ابتدا گروه
فسفات مصرف شده و سپس  NADHبه همراه یون هیدروژن تولید میشود.
در همۀ واکنش های قندکافت ،اکسایش پیرووات ،کربس ،تخمیرها و کالوین ،عالوه بر مراحل واکنش،
به ترتیب واقایع در هر مرحله هم دقت کنید.

ی دوفسفاته مصرف میشود .همانطور که در شکل
 )3در چهارمین مرحلۀ قندکافت ،ترکیب سهکربن ِ
مشاهده میکنید ،در این مرحله مولکولهای  ADPبهطور همزمان مصرف نمیشوند .بلکه ابتدا یک
 ADPو سپس  ADPبعدی مصرف میشود.
مرحلۀ  12آزمون ماز سوال 37
کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«در هر مرحلهای از فرایند قندکافت (گلیکولیز) که  ، ..................بهطور حتم »..................

 )1گروه فسفات به ترکیب قند اضافه میشود -مولکول  ATPآبکافت (هیدرولیز) میشود.
 NAD+ )2کاهش مییابد -یون هیدروژن به مادۀ زمینهای سیتوپالسم افزوده میشود.
 )3اسید دو فسفاته به قند فسفاته تبدیل میشود -مصرف  ADPصورت نمیگیرد.
 )4ترکیبات سهکربنی تولید میشود -گروه فسفات به  ADPمنتقل میگردد.
پاسخ :گزینه  -125( 2سخت -مفهومی)
همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،در مرحلۀ سوم از فرایند قندکافت ،مولکول NAD+با گرفتن الکترون کاهش و به NADH
تبدیل میشود NADH .حامل الکترون است ،دو نوکلئوتید دارد و از  NAD+به اضافه الکترون و پروتون تشکیل میشود .در زمان تولید
 NADHدر طی قندکافت ،یون هیدروژن به مادۀ زمینهای سیتوپالسم افزوده میشود.
بررسی سایر گزینهها:
 )1در مراحل اول و سوم به ترکیب قندی ،فسفات افزوده میشود .از بین این دو مرحله فقط در مرحلۀ اول  ATPمصرف میشود .در فرایند
قندکافت برای انجام واکنشهای مربوط به تجزیۀ گلوکز انرژی فعالسازی نیاز هست .این انرژی از  ATPتأمین میشود.
 )3از گلوکز و  ،ATPقند فروکتوز با دو فسفات ایجاد میشود .از تجزیۀ این قند ،دو قند سه کربنیِ فسفاته به وجود میآید .هر یک از
این قندها با گرفتن یک گروه فسفات به اسیدی سه کربنی تبدیل میشوند .هر یک از این مولکولهای سه کربنی در نهایت به پیرووات تبدیل
میشوند .پس در قندکافت ،تبدیل اسید دو فسفاته به قند فسفاته صورت نمیگیرد.
 )4در مراحل 3 ،2و  4از فرایند قندکافت ،ترکیبات سه کربنی ایجاد میشود .درحالی که فقط در مرحلۀ چهار گروه فسفات به  ADPمتصل و
تولید  ATPمشاهده میشود.

این سوال کنکور هم آسونتر از سواالت ماز بود!
به هنگام تجزیۀ یک مولکول گلوکز ،طی اولین مرحلۀ تنفس در یاختۀ ماهیچهای انسان و به منظور تولید هر ترکیب غیرقندی
(کنکور سراسری )99
سه کربنی دوفسفاته ،کدام مورد به ترتیب تولید و مصرف میشود؟

 2ADP )1و 1 NAD+
 2 NADH )3و 2 ATP

 2 ATP )2و 2 NAD-
 1 NAD+ )4و 2 ADP

پاسخ :گزینۀ 1در قندکافت (اولین مرحلۀ تنفس یاختهای) به منظور تولید هر ترکیب غیرقندی سهکربنی دوفسفاته (اسید سهکربنه) دو مولکول
 ADPدر واکنش مصرف گلوکز تولید و یک مولکول  NAD+به منظور ایجاد هر ترکیب سهکربنیِ دوفسفاته مصرف میشود.
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مرحلۀ  4آزمون ماز سوال 29
در هر یک از سطوح ساختاری پروتئین میوگلوبین که با تشکیل پیوند  ..................بین آمینواسیدها همراه است.................. ،

 )1اشتراکی -رشتهای خطی و بدون انشعاب تشکیل میگردد.
 )2هیدروژنی -ساختارهای مارپیچی و صفحهای تشکیل میگردند.
 )3یونی -قسمتهای مختلف پروتئین بهصورت بههمپیچیده در کنار هم قرار میگیرند.
 )4پپتیدی -تغییر آمینواسید در هر جایگاه قطعاً منجر به تغییر فعالیت پروتئین خواهد شد.
پاسخ :گزینه  -121( 3سخت -مفهومی)
میوگلوبین نمونهای از پروتئینهای با ساختار سوم است .پیوند یونی بین آمینواسیدها در ساختار سوم برای تثبیت ساختار ایجاد میشود .در
ساختار سوم مجموعۀ نیروهای آبگریز ،هیدروژنی ،یونی و اشتراکی قسمتهای مختلف پروتئین را به صورت بههم پیچیده در کنار هم نگه
میدارند.
میوگلوبین اولین پروتئینی است که ساختار آن شناسایی شده است.
بررسی سایر گزینهها:
 )1تشکیل پیوند اشتراکی در ساختارهای اول و سوم میوگلوبین صورت میگیرد ،در حالیکه ،فقط ساختار اول با ایجاد رشتهای خطی و بدون
انشعاب از آمینواسیدها همراه است.
 )2پیوند هیدروژنی بین آمینواسیدهای میوگلوبین ،در ساختار دوم و سوم تشکیل میشود .اما ایجاد ساختارهای مارپیچی و صفحهای مربوط
به ساختار دوم است.
ساختار صفحهای و مارپیچی دو نمونه معروف از ساختار دوم پروتئینها هستند.
مرحلۀ  16آزمون ماز سوال 39
کدام عبارت ،دربارۀ نوعی از پیوندها که منشأ تشکیل ساختار دوم پروتئینها هستند ،درست است؟

 )1بین کربنهای مرکزی ایجاد میشوند.
 )3بین اتمهای اکسیژن و هیدروژن ایجاد میشوند.

 )2بین گروههای  Rایجاد میشوند.
 )4بین اتم نیتروژن و گروه کربوکسیل ایجاد میشوند.

پاسخ :گزینه  -121( 3سخت -مفهومی)
بین بخشهایی از زنجیرۀ پلیپپتیدی میتواند پیوندهای هیدروژنی
برقرار شود این پیوندها منشأ تشکیل ساختار دوم پروتئینها هستند.
همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،این پیوندها بین اتمهای
اکسیژن و هیدروژن ایجاد میشوند (به شکل روبه رو و نقاطی که با
دایره مشخص کردیم دقت کنید)
بررسی سایر گزینهها:
 )1کربن های مرکزی دو آمینواسید به صورت مستقیم نمیتوانند بههم
متصل شوند.
 )2بین گروههای  Rبرهمکنشهای آبگریز و انواعی از پیوندها مثل
اشتراکی ،یونی و هیدروژنی تشکیل میشود.
 برهم کنش آبگریز بین گروه  Rآمینواسیدهایی که آبگریز هستند ایجاد
میشود؛ نه هر آمینواسیدی!
 )4همانطور که در شکل مقابل مشاهده میکنید ،در زمان ایجاد پیوند پپتیدی بین دو
آمینواسید ،گروه کربوکسیل ( )OHو گروه آمین ( )Hخود را از دست میدهد و نیتروژن
گروه آمین به کربن در گروه کربوکسیل متصل میشود که این پیوند از نوع اشتراکی
است.

صفحه 50

زیست شناسی کنکور سراسری 99

بدون هیچ توضیحی فقط به بخشهایی از شکل کتاب درسی که دورشون خط کشیدیم و ازش تست طرح کردیم نگاه کنید و بعدش سوال
کنکور رو ببینید!
کدام عبارت ،دربارۀ ساختار پروتئین قرمزرنگ موجود در تار ماهیچهای کند انسان ،صحیح است؟
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 )1بخشی که دارای اتم آهن مرکزی است ،جزیی از زنجیرۀ پپتیدی آن محسوب میشود.
 )2زنجیرههای تاخوردۀ آن ،از طریق پیوندهای غیراشتراکی در کنار یکدیگر قرار میگیرند.
 )3همۀ آمینواسیدهای موجود در ساختار دوم ،از طریق پیوند هیدروژنی با یکدیگر ارتباط دارند.
 )4در یک زنجیره ،گروه  COیک آمینواسید به گروه  NHآمینواسید غیرمجاورش نزدیک و پیوند برقرار مینماید.
پاسخ :گزینۀ  4میوگلوبین پروتئین قرمز زنگ موجود در تار ماهیچهای کند است .همانطور
که در شکل مقابل مشاهده میکنید در زمان ایجاد پیوند پپتیدی بین دو آمینواسید ،گروه
 COیک آمینواسید با گروه  NHآمینواسید مجاورش پیوند میدهد؛ در واقع در پیوند
پپتیدی ،از یک آمینواسید گروه کربوکسیل و از آمینواسید دیگر ،گروه آمین در تشکیل پیوند
شرکت میکنند.

آزمون جامع مرحلۀ  9دوپینگ سوال 30
هنگام آلودگی بدن با نوعی کرم انگل ،تعدادِ نوعی از گویچههای سفید برای مبارزه با آنها در بدن افزایش پیدا میکند .ویژگی مشترک این
یاختهها کدام است؟
 )1پس از احاطۀ انگل ،دانههای تیره و درشت موجود در میانیاختۀ خود را ترشح میکنند.
 )2بیشتر اطالعات ژنتیکی خود را در هستههای دوقسمتی خود ذخیره مینمایند.
 )3پس از تراگذری به بیگانهخواری انگلهای موجود در بافت میپردازند.
 )4در مجاورت انگل ،بر میزان سطح غشای خود میافزایند.

پاسخ :گزینه  -115( 4سخت -ترکیبی)
در برابر عوامل بیماریزای بزرگتری مثل کرمهای انگل که قابل بیگانهخواری نیستند ،ائوزینوفیلها مبارزه میکنند .ائوزینوفیلها بهجای بیگانهخواری ،محتویات
دانه های خود را بر روی انگل میریزند .خروج دانههای درشت موجود در میانیاختۀ این گویچههای سفید از طریق فرآیند برونرانی انجام میشود که در طی این
فرایند بر میزان سطح غشای یاخته افزوده میشود.

بخشی از بدن یک فرد بالغ که توسط مویرگهای ناپیوسته خونرسانی میشود و تعدادی از یاختههای آن میتوانند به رگ-
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های خونی تمایز یابند ،در کدام مورد نقش ندارد؟

 )1انتقال مواد و تنظیم  pHخون
 )3بروز نوعی اختالل دستگاه ایمنی

 )2فاگوسیتشدن همۀ انگلهای فعال
 )4ترشح عامل تنظیمکنندۀ تولید گویچههای قرمز

پاسخ :گزینۀ  2همۀ عوامل بیماریزا را نمیتوان با بیگانهخواری از بین برد .در برابر عوامل بیماریزای بزرگتری مثل کرمهای انگل که قابل
بیگانهخواری نیستند ،ائوزینوفیلها مبارزه میکنند.

